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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Com esta Unidade Curricular pretende-se dotar os participantes de competências que lhes 
permitam auditar, através dos requisitos da Norma ISO 19011:2018, um Sistema de Gestão 
Integrado (Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde de Trabalho): 

 Reconhecer os conceitos e a importância da implementação de Sistemas de Gestão 
Integrado (Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde do Trabalho); 

 Identificar e Interpretar os requisitos das Normas NP EN ISO 9001:2015, NP EN ISO 
14001:2015, NP EN ISO 45001:2019; 

 Deter noções sobre técnicas de Auditoria; 

 Planear, preparar e executar Auditorias Internas nas empresas onde exerçam a sua 
atividade. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Conceitos Gerais 

2. Objetivos, papéis e responsabilidades na execução de auditorias 

3. Análise dos requisitos dos 3 referenciais 

4. Comunicação, atitudes e comportamentos 

5. Execução de auditorias: Preparação da auditoria (programa, plano, metodologia, 
critérios, análise documental, preparação de listas de verificação) 

6. Execução (documentos, entrevistas, recolha de evidências objetivas) 

7. Resultados (elaboração de constatações e conclusões, reunião de encerramento, 
relatório da auditoria) 

8. Auditoria prática 
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OBSERVAÇÕES 

A auditoria pedagógica realizada preferencialmente numa das empresas clientes da SGS. 
A auditoria em contexto real poderia ser substituída por simulações em sala, em virtude de 
se verificar indisponibilidade de empresa recetora da auditoria. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Os conteúdos programáticos da UC permitem a aquisição de conhecimentos sólidos das 
normas de referência e das diferentes fases de auditoria, permitindo: 

 Interpretar os requisitos comuns das Normas NP EN ISO 9001:2015, NP EN ISO 
14001:2015, NP EN ISO 45001:2019 na perspetiva do Auditor; 

 Deter noções sobre técnicas e comportamentais de Auditoria. 

A realização de uma auditoria pedagógica ou simulada permite aos alunos planear, preparar 
e executar Auditorias Internas. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Avaliação Contínua: 80% da carga horária do curso e presença obrigatória nos dias de  

preparação, auditoria e relatório. 

O regime de avaliação contínua consiste em 30% de avaliação comportamental que inclui: 

Interesse/Empenho, Participação, Capacidade de Expressão, Integração no Grupo e 

Pontualidade. Os restantes 70% correspondem à avaliação técnica e comportamental da 

execução das fases de auditoria: preparação, execução da autoria no terreno execução do 

relatório. 

Avaliação na época de Exame Normal: exame escrito para o estudante que não se tenha 

submetido à avaliação contínua, que não tenha 80% de assiduidade ou que nela não tenha 

obtido sucesso, conseguindo aprovação quando a classificação do exame for igual ou 

superior a dez valores. No entanto, caso a avaliação seja obtida na época normal, não terá 

direito a certificado de auditoria. 

Avaliação na época de Exame de Recurso: exame escrito para o estudante que não se 

tenha submetido à avaliação contínua ou no exame normal, que não tenha 80% de 

assiduidade ou que nela não tenha obtido sucesso, conseguindo aprovação quando a 

classificação do exame for igual ou superior a dez valores. No entanto, caso a avaliação 

seja obtida na época de recurso, não terá direito a certificado de auditoria. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Conceitos Gerais  

Descrição: Esta unidade foi alvo de uma metodologia expositiva, descritiva e demonstrativa 

de modo a introduzir os conceitos e a terminologia relativos ao processo de auditorias.  

Objetivos: Dominar os conceitos e princípios inerentes à execução de auditorias. Identificar 

fatores de decisão na escolha de uma entidade certificadora. Conhecer dados estatísticos 

nesse âmbito. Reconhecer a mais-valia de integração de sistemas de gestão e identificar 

requisitos comuns das normas NP EN ISO 9001:2015; NP EN ISO 14001:2015; NP EN ISO 

45001:2019 
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Objetivos, papéis e responsabilidades na execução de auditorias 

Descrição: Esta unidade foi alvo de uma metodologia expositiva, descritiva e demonstrativa 

de modo a introduzir intervenientes na execução de auditorias. 

Objetivos: Dominar os conceitos e princípios inerentes à execução de auditoria. Identificar 

objetivos de Auditorias e intervenientes na realização de auditorias. 

Análise dos requisitos comuns aos 3 referenciais 

Descrição: Esta unidade foi alvo de uma metodologia expositiva, descritiva e demonstrativa, 

recorrendo a casos de estudo e ao debate de modo analisar os requisitos normativos (NP 

EN ISO 9001:2015, NP EN ISO 14001:2015, NP EN ISO 45001:2019)  

Objetivos: Conhecer e interpretar os requisitos comuns das Normas NP EN ISO 9001:2015, 

NP EN ISO 14001:2015 e NP EN ISO 45001:2019. Preparar a auditoria de forma a 

evidenciar o cumprimento do exigido em cada requisito da norma aplicável. 

Comunicação, atitudes e comportamentos 

 Descrição: Esta unidade foi alvo de uma metodologia expositiva, descritiva e 

demonstrativa, recorrendo a casos de estudo, ao debate de modo a introduzir os métodos 

de comunicação a utilizar ao longo da auditoria. 

 Objetivos: Compreender a importância da comunicação, atitudes e comportamentos ao 

longo da auditoria, por forma a garantir a sua eficácia. 

Execução de auditorias: Preparação da auditoria  

Descrição: Esta unidade foi alvo de uma metodologia expositiva, descritiva e demonstrativa, 

recorrendo a casos de estudo, ao debate e a trabalhos de campo, de modo a introduzir os 

métodos e as técnicas usadas em auditoria. 

Objetivos: Compreender os princípios de Auditoria. Conhecer e interpretar a NP EN ISO 

19011:2019. Distinguir os diferentes tipos de auditorias. Conhecer os objetivos e as fases de 

uma Auditoria. Aplicar as técnicas de auditoria e desenvolver ferramentas de apoio para 

assegurar a eficácia das suas diferentes fases.  

Execução da auditoria 

Descrição: Esta unidade foi alvo de uma metodologia ativa recorrendo a trabalho de campo 

(auditoria pedagógica) ou casos de estudo, ao debate e a trabalhos de campo, de modo a 

introduzir diferentes paradigmas da Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade. 

Objetivos: Compreender o processo de certificação e identificar as suas vantagens e 

limitações. 
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Resultados da auditoria  

Descrição: Esta unidade foi alvo de uma metodologia ativa e demonstrativa, recorrendo a 

ao resultado da auditoria/ casos de estudo, ao debate, de modo a apresentar os resultados 

da auditoria. 

Objetivos: Analisar a eficácia Auditoria. Elaborar as conclusões da auditoria, redigir e 

classificar constatações de uma auditoria. Avaliar o cumprimento dos requisitos de 

qualificação de um Auditor. 

 

7. Regime de Assiduidade 

80% da carga horária do curso e presença obrigatória na preparação, auditoria e relatório 

 

30.06.2021 

Assinatura dos docentes:   Assinatura do Coordenador da área disciplinar: 

 

 


