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DISQASAQ050 

ISO TS 16949 – Qualidade no Sector Automóvel 

Objetivos Gerais 

A certificação ISO/TS 16949 permite aos formandos saber analisar e otimizar a qualidade dos 

seus produtos e processos de forma a obter o reconhecimento mundial para os seus produtos. 

Sendo assim durante este Curso os formandos aprendem a lidar com a Certificação e os seus 

benefícios permitindo a correta afetação dos recursos libertados para outras iniciativas da 

qualidade e ao mesmo tempo fornecer documentação convincente do nível elevado da 

qualidade e desempenho da sua empresa. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os profissionais ficarão aptos a: 

 Interpretar os requisitos da norma IATF 16949:2016 – Sistemas de Gestão da Qualidade 
– requisitos particulares para a aplicação da ISO 9001:2015 para a Indústria Automóvel e 
organizações fornecedoras de peças de serviço; 

 Implementar e gerir o Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com os 
requisitos da norma e eventuais requisitos específicos de clientes. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a profissionais em Quadros Superiores, Quadros Médios e Quadros 
Técnicos, bem como a outros responsáveis envolvidos com os pressupostos da Qualidade na 
Organização. 

 
Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

18 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I -  A Revisão e Publicação das Normas ISO. A Família ISO 9000 (Normas e 

Documentos Associados) e a IATF 16949; 

Módulo II - Os Princípios da Gestão da Qualidade; 
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Módulo III - Abordagem por Processos – O Ciclo PDCA; 

Módulo IV - A Norma IATF16949:2016 e a sua Ligação com a NP EN ISO 9001:2015. 

Principais Mudanças nas Últimas Versões das Normas; 

Módulo V - Exemplos de Requisitos Específicos dos Clientes e a sua Ligação à 

IATF16949:2016. 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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