Destaques
FMEA, com introdução ao novo referencial AIAG-VDAFMEA (Draft 1ª Ed) [Realização Confirmada]

15
JAN

A metodologia FMEA - “Failure Modes and Effects Analysis” ou Análise de
Modos de Falhas e seus Efeitos, continua a ser uma das ferramentas de
análise de risco técnico com maior potencial para a prevenção da
concepção de produtos, dos processos de fabrico e afins.
Com a previsão da publicação de um novo referencial , designado por
AIAG-VDA-FMEA, para muito breve, no presente curso, centrado na
abordagem P-FMEA irão rever-se alguns dos princípios e regras
fundamentais dos estudos FMEA , mas também apresentar as principais
etapas, regras e novo template, conforme preconizado no Draft 1ª Ed
desse novo referencial, comparando as abordagens, actual e futura.
Complementarmente serão analisadas as diferentes abordagens das
actualizações dos estudos FMEA , sempre prementes e cada vez mais
solicitadas em auditorias de 2ª e 3ª partes ( em particular como novo
referencial IATF 16949:2016) e de que são exemplo os modelos de
Reverse-FMEA.
Porto | 15 de janeiro

Auditorias a Sistemas Integrados de Gestão: Qualidade,
Ambiente e Segurança [Realização Confirmada]

16
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Esta ação de formação destina-se a quadros médios e superiores com
responsabilidade ao nível da programação (planeamento) e realização de
auditorias, de preferência com conhecimentos das normas da família ISO
9000 / ISO 14000 e ISO 45001. Este curso tem como principal objetivo
dotar os participantes com as bases teórico-práticas necessárias para a
realização das actividades de programação, planeamento e execução de
auditorias combinadas Qualidade, Ambiente e Segurança segundo o
referencial normativo ISO 19011:2018.
Lisboa | Início a 28 de janeiro
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Transição para a Norma ISO 22000:2018 | Lisboa
A nova norma ISO 19011:2018 de linhas de orientação para auditorias a sistemas
de gestão | Porto [Realização Confirmada]
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Interpretação e aplicação da norma NP4427, revisão de 2018 | Lisboa
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Interpretação e aplicação da norma NP4427, revisão de 2018 | Porto
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Transporte marítimo de mercadorias perigosas – Código IMDG (Formação Básica e
prática) | Porto
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Workshop Metodologia e Ferramentas ISO para a Gestão do Risco | Porto
[Realização Confirmada]

21
JAN

Como Ultrapassar o Impacto do RGPD no Marketing e nas Vendas | Porto
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Sistemas de Gestão de Ativos segundo a ISO 55001 | Porto

24
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APQP – PPAP | Planeamento Avançado da Qualidade e Processo de Aprovação de
Produtos | Porto

Segurança de Máquinas. Aquisição e manutenção em serviço | Lisboa

Ferramentas da Qualidade | Lisboa

Como Ultrapassar o Impacto do RGPD no Marketing e nas Vendas | Lisboa

25
JAN

Lean Project Management | Lisboa
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Workshop Metodologia e Ferramentas ISO para a Gestão do Risco | Lisboa

29
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Workshop | Nova ISO 45001 | Lisboa
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Implementação de Sistemas de Gestão Ambiental (NP EN ISO 14001:2015) |
Lisboa [Realização Confirmada]

HACCP – Higiene e Segurança Alimentar | E-Learning

Gestão Financeira para “não financeiros” e Gestores | Porto

Focus na Gestão de Prioridades | Porto [Realização Confirmada]

31
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A Nova Norma ISO 50001:2018 | Lisboa

A APQ oferece serviços que respondem às necessidades específicas da sua organização.
Consulte-nos para obter uma proposta!
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