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DISQASAQ066 

Alterações à Norma NP EN ISO 19011:2018 

Objetivos Gerais 

O presente Curso tem como objetivo que os participantes fiquem a conhecer as principais 

alterações da ISO 19011:2018. 

Estas alterações incluem, entre outras, o novo princípio da abordagem baseado em risco, um 

alargamento das orientações relativas a programação e condução de auditorias e orientações 

relativas à auditoria de (novos) conceitos tais como contexto da organização, abordagem por 

processos à auditoria, liderança e compromisso, riscos e oportunidades, etc. 

Objetivos Específicos 

No final do Curso os formandos ficarão aptos a: 

 Compreender o contexto da nova Norma ISO 19011:2018; 

 Associar as definições aos conceitos da ISO 19011:2018; 

 Identificar o novo princípio de auditoria; 

 Identificar as novas orientações da ISO 19011:2018 para a gestão de um programa de 

auditorias e atividades de auditoria. 

Destinatários 

A todos os profissionais que necessitem conhecer as principais alterações da norma, 

designadamente Gestores de Sistemas de Gestão e auditores de primeira e segunda parte. 

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 - O Contexto da Norma ISO 19011:2018 e a Integração dos Sistemas de Gestão 

Módulo II - Referência à ISO 17021 

http://www.highskills.pt/
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DISQASAQ066 

Módulo III - Principais Alterações da Norma ISO 19011:2018 

 Termos e Definições, 

 Princípios de auditoria, 

 Gestão de um programa de auditoria, 

 Condução de uma auditoria: 

 Preparação, realização, relatório e encerramento da auditoria; 

 Competência e avaliação de auditores: 

 A determinação e avaliação dos riscos e oportunidades. 

Módulo IV - Caso Prático: Como Auditar à Gestão de Topo? 

 Identificar os princípios de auditoria; 

 Programa de auditoria considerando os riscos e oportunidades; 

 Plano de auditoria considerando a abordagem baseada no risco; 

 Lista de questões para realizar a auditoria à Gestão de Topo; 

 Exemplos de evidências de auditoria. 

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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