
Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico especialista em gestão da qualidade, ambiente
e segurança - CET

0 € 
OBS : Curso gratuito

Formação online. O curso tem eventuais componentes presenciais, na região de Lisboa

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  20-11-2023 - 25-09-2024

Finalidade do Curso

Hoje em dia, quando falamos de Sucesso, Credibilidade, Sustentabilidade associamos sempre estas questões a
Organizações que tenham preocupações com a Qualidade, com o Ambiente e com a Segurança. São fatores
diferenciadores face ao Mercado e à concorrência. A especialização em Gestão da Qualidade, do Ambiente e da
Segurança prepara o futuro profissional para dar resposta a estas preocupações e desafios. Como? Proporcionando
competências que permitam desenvolver ações para aumentar a satisfação do cliente e para assegurar a eficácia e
competitividade das organizações, em conformidade com referências normativas e requisitos legais aplicáveis do
Ambiente e Segurança. As principais competências do curso estão relacionadas com a gestão e controlo de
informação; com a aplicação dos métodos e técnicas de auditorias; com a prevenção e tratamento de riscos; com a
prevenção, controlo e gestão ambiental e da segurança; com o tratamento de não conformidades e implementação de
melhorias.

A quem se destina o curso

12º ano de escolaridade completo 
Conforme previsto em IRI (ver Regulamento de Inscrições) poderão ser utilizados outros critérios de avaliação
diagnóstica com vista a garantir a homogeneidade dos grupos. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera e microfone; Office. 

Nota: Complementarmente ao Programa aqui apresentado o formando frequentará uma UFCD na área da
empregabilidade. Este módulo destina-se a colmatar lacunas existentes, bem como desenvolver competências na área,
que facilitem o acesso ao mercado de trabalho.

Programa

1 Formação Geral e Científica
1.1 Iniciativa empresarial e empreendedorismo
1.2 Língua Portuguesa
1.3 Matemática e estatística
1.4 Inglês em contexto socioprofissional



Saiba mais em www.citeforma.pt

2 Formação Tecnológica
2.1 Gestão de projecto
2.2 O ciclo da formação e os sistemas de gestão
2.3 Informática aplicada
2.4 Sistema de gestão da qualidade ISO 9001
2.5 Sistema de gestão ambiental ISO 14001
2.6 Legislação ambiental
2.7 Sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho - ISO 45001
2.8 Legislação sobre segurança e saúde do trabalho
2.9 Gestão de processos e implementação de indicadores
2.10 Implementação de sistemas integrados
2.11 Gestão comercial e aprovisionamento
2.12 Dispositivos de medição e calibração
2.13 Ferramentas da qualidade
2.14 Métodos estatísticos: SPC - controlo estatístico do processo
2.15 Comunicação e comportamento em auditorias
2.16 Auditorias a sistemas de gestão - ISO 19011
2.17 Melhoria da qualidade
2.18 Microbiologia geral e ambiental
2.19 Identificação de perigos e avaliação e controlo de riscos
2.20 Prevenção, gestão e controlo da poluição atmosférica e sonora
2.21 Prevenção, gestão e controlo da qualidade da água
2.22 Prevenção, gestão e controlo da contaminação dos solos
2.23 Agentes químicos e biológicos
2.24 Agentes físicos
2.25 Ergonomia do posto de trabalho
2.26 Planos específicos de prevenção de riscos profissionais
2.27 Organização de emergência em situação de incêndio, derrame e inundação
2.28 Segurança no trabalho em contexto industrial
3 Bolsa de UFCD
3.1 Sistema de gestão da segurança alimentar - ISO 22000
3.2 Sistema de ética e responsabilidade social
4 Horas de Apoio
5 Formação Prática em Contexto de Trabalho (Estágio)
6 Projeto final


