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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O estudante obterá conhecimentos e competências na área da normalização e certificação da 
Qualidade, Ambiente e Segurança; preparará a sua inserção na vida profissional através da 
planificação, organização e coordenação de uma Proposta de Implementação de um sistema 
de gestão de qualidade, ambiente e segurança, promovendo as boas práticas; criará 
situações de interdisciplinaridade que permitirá colocar em prática conhecimentos adquiridos 
ao longo do Mestrado; e contribuirá para o desenvolvimento da capacidade crítica para 
participar de uma forma interventiva e pró-ativa na elaboração e discussão de novas 
estratégias e práticas, tendo por base as certificações e normas de qualidade. 
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1.   Normalização na Empresa 
 Conceito de normalização 
 Vantagens da Normalização nas empresas 
 Estrutura e organização do serviço de normalização 
 Agentes de Normalização 
 Ações de Normalização 
 Avaliação de Resultados 
 Normalização em Portugal 
 Normalização Europeia - CEN, CENELEC e ETSI 
 Normalização Internacional - ISO e CEI 

2.  Certificação de Empresas  
 Vantagens 
 Filosofia de Gestão 
 Procedimentos 
 Normas ISO 
 Como variável estratégica 
 Organismo de Certificação em Portugal (IPQ) 

3.  Processos 
 O que é 
 Ações dentro de um processo 
 Qualidade do processo 

GFUC Previsto 
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 Regras-chave de um processo 
 Redesenho do processo 
 Variação  

4. Sistema de gestão de qualidade (ISO 9001): 
 Contexto conceptual, normativo e regulador  
 Definição de estratégias, políticas e boas práticas de um SGQ 
 Metodologia de implementação de um sistema de gestão de qualidade 
 Vantagens e desvantagens de um sistema de gestão 

5. Sistema de gestão de ambiente (ISO 14000): 
 Contexto conceptual, normativo e regulador  
 Definição de estratégias, políticas e boas práticas de um SGA 
 Metodologia de implementação de um sistema de gestão de ambiente 
 Vantagens e desvantagens de um sistema de gestão 

6. Sistema de gestão de segurança (ISO 45001): 
 Contexto conceptual, normativo e regulador  
 Definição de estratégias, políticas e boas práticas de um SGS 
 Metodologia de implementação de um sistema de gestão de segurança 
 Vantagens e desvantagens de um sistema de gestão 

7. Estudo de Casos de Sistemas de Gestão 
 Sistema de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança nas pequenas e 

médias empresas 
 Sistema de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança nas empresas de 

serviços 
 Abordagem a outros referenciais 

 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

1. Normalização na Empresa 
(com este objetivo pretende-se que estudante obtenha conhecimentos e competências 
na área da normalização da Qualidade, Ambiente e Segurança) 

 
2. Certificação de Empresas  

(com este objetivo pretende-se que estudante obtenha conhecimentos e competências 
na área da certificação da Qualidade, Ambiente e Segurança). 

 
3. Processos 

(com este objetivo pretende-se que estudante crie situações de interdisciplinaridade que 
permitirá colocar em prática conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado; 

 
4. Sistema de gestão de qualidade (ISO 9001) 
5. Sistema de gestão de ambiente (ISO 14000) 
6. Sistema de gestão de segurança (ISO 45001) 

(com este objetivo pretende-se que estudante prepare a sua inserção na vida profissional 
através da planificação, organização e coordenação de uma Proposta de Implementação 
de um sistema de gestão de qualidade, ambiente e segurança, promovendo as boas 
práticas) 
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7. Estudo de Casos de Sistemas de Gestão 

(com este objetivo pretende-se que estudante contribua para o desenvolvimento da 
capacidade crítica para participar de uma forma interventiva e pró-ativa na elaboração e 
discussão de novas estratégias e práticas, tendo por base as certificações e normas de 
qualidade. 
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5.  METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 

O processo de aprendizagem é subdividido em sessões de natureza coletiva e de orientação tutorial, 
em língua portuguesa e inglesa. Cada sessão aplicará o programa de modo teórico-prático e tutorial, 
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com discussão de casos de estudo e investigação de casos reais, com recurso a meios audiovisuais. 
Adicionalmente, cada estudante trabalhará em exercícios para aplicar normas em casos reais; 
Seminários em diversas línguas; Disponibilização de conteúdos em e-learning e distancia (ZOOM e 
Colibir); Ferramentas de trabalho colaborativo; Sessões de colaboração periódica. 
 
Devido à situação extraordinária de emergência de saúde COVID-19 e os Despachos do Presidente do 
IPG, as sessões são em regime presencial e podem ser online (ZOOM e Colibri). 
 
METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação contínua: o estudante obtém aprovação quando a média ponderada de quatro fatores 
(realização obrigatória) for igual ou superior a dez valores, sendo dispensado de exame.  

Primeiro fator: realização de uma prova escrita, ponderado com 25% da nota final. 
Segundo fator: realização de um trabalho de investigação prático, relativo à implementação das 

Normas ISO 9001, numa empresa em contexto real, com entrega em formato papel e suporte 
digital, ponderado com 45% da nota final (trabalho de grupo de 2 alunos) 

Terceiro fator: apresentação e discussão individual do trabalho de investigação prático, ponderado 
com 25% da nota final. 

Quarto fator: assistência e participação, comprovada, a um seminário, ponderado com 5% da nota 
final. 

 
Avaliação na época de Exame Normal: o estudante obtém aprovação quando a média ponderada de 
quatro fatores (realização obrigatória) for igual ou superior a dez valores. 

Primeiro fator: realização de uma prova escrita, ponderado com 25% da nota final. 
Segundo fator: realização de um trabalho de investigação prático, relativo à implementação das 

Normas ISO 9001, numa empresa em contexto real, com entrega em formato papel e suporte 
digital, ponderado com 45% da nota final (trabalho de grupo de 2 alunos) 

Terceiro fator: apresentação e discussão individual do trabalho de investigação prático, ponderado 
com 25% da nota final. 

Quarto fator: assistência e participação, comprovada, a um seminário, ponderado com 5% da nota 
final. 

 
Avaliação na época de Exame de Recurso: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua ou na época de Exame normal, ou não os tenha realizado, obtém aprovação quando 
a classificação do exame seja igual ou superior a dez valores, numa escala inteira entre zero e vinte, 
em data fixada pela Direção da ESTG. 
 
 

6.  DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais - o estudante ganha 
conhecimentos na área da Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança através da dinâmica do 
processo de aprendizagem que é impulsionado com a utilização de meios audiovisuais; 

Estudo de casos – o estudante ganha competências na área da Gestão da Qualidade, Ambiente e 
Segurança, bem como na análise da sustentabilidade corporativa, implicando uma abordagem 
prática através de estudo de casos; 

Seminário - o estudante ganha conhecimentos na área da Gestão da Qualidade, Ambiente e 
Segurança em contexto real através das experiências de personalidades de reconhecido mérito; 

Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning – o estudante acede aos conteúdos da 
UC através de novos métodos, atividades e ferramentas de comunicação, através das quais o 
estudante domina as ferramentas de comunicação, conceitos, metodologias e técnicas que reforçam 
a sua capacidade de atuação crítica e lhe proporcionam uma visão global para otimizar a aplicação 
das boas práticas de responsabilidade social; 
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Ferramentas de trabalho colaborativo - o estudante participa de forma interventiva e pró-ativa na 
elaboração e discussão de novas estratégias e práticas socialmente responsáveis nas empresas 
interagindo num sistema de trabalho construtivo e dinâmico, através da elaboração de um trabalho 
de investigação com aplicação da Norma NP EN ISO 9001; 

Sessões de colaboração periódicas - o estudante reforça a sua capacidade de atuação crítica e 
consolida conhecimentos a fim de ganhar competências que lhe garantam uma visão global para 
otimizar as boas práticas de qualidade, ambiente e segurança- 

 
7.  REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não aplicável. 
 
8.  CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 
Professora: Rute Abreu (ra@ipg.pt), Telef: + 351 271220120 (Gab. 50) 

Horário de Atendimento: 3ª feira (11:30-13:00) 
 

Coordenadora da Área Científica: Rute Abreu (ra@ipg.pt) 
            Telef: + 351 271 220 120 (Gab. 50) 

 
Dado a Situação Excecionalidade provocada pela Pandemia COVID, agradeço o envio por email 
(ra@ipg.pt) de reserva de horário de atendimento ou alteração para outro acordar previamente 

 
9.  OUTROS 

Não aplicável. 
 
ESTG, 30.06.2021 
 

Professora                   Coordenador da Área Científica: 

 
 

___________________________________________  _________________________ 

 (Profª. Dra. Rute Abreu)    (Prof. Dr. Amândio Baia) 


