Acción Formativa

"IATF 16949:2016"
ISO/TS 16949:2009 passou a IATF 16949:2016 A nova IATF
16949:2016 respeita totalmente a estrutura e requisitos da ISO
9001:2015 e será implementada como um suplemento e em
conjunto com a ISO 9001: 2015.
Porto

6 e 7 Fevereiro de 2019
09.00h-13.00h e 14.00h-18.00h

Grupo P&A -Tel. (+34) 902 207 792 - info@grupo-pya.com

Porto
Rua Francisco Carqueja, 179, 2.º DTO,
4350-185 Porto

PREÇO

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO

700,00 EUR

30/01/2019

por alumno

OBJETIVOS

> Compreender os requisitos das normas IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
> Identificar como integrar os novos requisitos nos sistemas de gestão da qualidade já
existentes
> Simplificar o modelo do sistema de gestão da qualidade sem comprometer a eficácia ou
a eficiência
> Responder a questões decorrentes da implementação recente do novo referencial

Grupo P&A -Tel. (+34) 902 207 792 - info@grupo-pya.com

CONTEÚDOS

1.Introdução
2. Objetivos, campo de aplicação e calendário IATF para a transição
3. Abordagem da ISO 9001:2015 – HLS – High Level Structure
4. Nova terminologia
5. Revisão da abordagem por processos: Modelo da Tartaruga de Crosby; ciclo PDCA;
pensamento baseado em riscos
6. Os requisitos IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015:
6.1 Âmbito
6.2 Contexto da organização:
Novo: 4.3.2 – Requisitos específicos de cliente
Novo: 4.4.1.1 – Conformidade de produtos e processos
Novo: 4.4.1.2 – Segurança do produto
6.3 Planeamento para considerar riscos, oportunidades e objectivos da qualidade
Novo: 6.1.2.1 – Análise de risco
6.4. Gestão das modificações (vários requisitos)
6.5. Liderança da gestão de topo e liderança na cadeia de fornecimento
Novo: 5.1.1.1 – Responsabilidade corporativa
Novo: 5.1.1.3 – Donos dos processos
6.6. Recursos
Novo: 7.1.6 – Conhecimento organizacional
Novo: 7.2.4 – Competência de auditor de segunda parte
6.7. Requisitos operacionais
Novo: 8.3.2.3 – Desenvolvimento de produto com software incorporado
Novo: 8.4.1.2 – Processo de seleção de fornecedor
Novo: 8.4.2.3.1 – Software relacionado com produtos automóvel ou produtos para
automóvel com software incorporado
Novo: 8.4.2.4.1 – Auditorias de segunda parte
Novo: 8.4.3.1 – Informação para fornecedores externos
Novo: 8.5.1.4 – Verificação após encerramento
Novo: 8.5.6.1.1 – Controlos de alteração temporárias aos processos
Novo: 8.6.1 – Lançamento de produtos e serviços
Novo: 8.7.1.2 – Controlo de produto não conforme – processo especificado pelo cliente
Novo: 8.7.1.5 – Controlo do produto reparado
Novo: 8.7.1.7 – Disposição de produto não conforme
6.8. Avaliação de desempenho
Novo: 9.3.3.1 – Dados de saída da revisão de sistema
6.9. Melhoria
Novo: 10.2.5 – Sistema de gestão de garantia
7. Exercício final de compreensão dos requisitos
8. Avaliação da formação

METODOLOGIA

Apresentação das principais alterações em relação à ISO/TS 16949:2009
Apresentação dos requisitos ISO 9001 para além dos requisitos IATF 16949
Resolução de exercícios com casos de aplicação dos novos referenciais
Elaboração de plano de ação com vista à transição para os novos referenciais
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CONSULTORES

Eng.ª Beatriz Marques IATF Lead Auditor

DURAÇÃO

16 horas

DESTINATÁRIOS

Responsável do sistema de gestão da qualidade. Auditores internos do sistema de gestão
da qualidade na indústria automóvel.
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OBSERVACIONES

PRÉ-REQUISITOS
> Conhecimento da norma ISO/TS16949:2009
> Colaborador de empresa certificada ISO/TS 16949:2009 ou em curso de obtenção da
certificação pelo IATF.
DOCUMENTAÇÃO
> Possibilidade de consulta das normas de referência durante a formação
> Dossier do participante com acesso aos exercícios apresentados
> Ficheiro pdf com o documento de suporte apresentado
> Ficheiro xls para realizar “Gap analysis”
> Apresentação da formação em formato pdf
> Matriz de requisitos IATF 16949 versus Processos Orientados para o Cliente / Processos
de Suporte, em formato xls.
> Documento IATF “Rules 5th clients requirements V0 2017 01 30”
> Caderno de exercícios
TESTEMUNHOS – O porquê de frequentar este curso?
“A formação IATF 16949 superou claramente as minhas expectativas! A maneira como a
formadora abordou cada item e a sua interação com grupo fez com que esta formação
fosse esclarecedora e muito proveitosa.”
Euridice Lourenço – Quality Manager (Fehst)
“Esta formação deu-me uma visão clara dos requisitos da nova norma IATF. A formadora
complementou sempre com bons exemplos de aplicação prática. Recomendo vivamente”
Pedro Calheiros – IT Governance & Process Improvement Coordinator (Faurecia)
“Apresentação clara e prática das mais recentes alterações no referencial normativo,
possibilitando o planeamento de uma transição sem sobressaltos.”
Nuno Rocha – Head Quality System (Preh)
“A transição para a IATF 16949:2016 é um desafio que todas as empresas do sector
automóvel enfrentam.A formação clara e esclarecedora, com Eng M. Beatriz Marques na
P&A, focada nas principais diferenças entre o antigo e o novo referenciais, ajudam-nos a
definir as nossas prioridades de transição e a chegar mais próximo do nosso objectivo.
Uma formação essencial para o sucesso da transição.”
Filomena Pereira – Quality Manager (Sarreliber)
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
IATF 16949:2016

Nombre y apellidos:
Empresa:
Email:
Domicilio de empresa:
Teléfono:
Cargo:
País:
Provincia:
Ciudad:
Persona de contacto:
Comentarios:

Condições económicas: O valor beneficiará de um desconto de 5% no caso de
inscreverem 2 participantes e de 10% se inscreverem 3 ou mais pessoas. O preço
inclui: participação, coffee-breaks, documentação, material e certificado de frequência.
Politica de cancelación: O Grupo P&A aceita o cancelamento de inscrições até 2 dias
antes do Seminário. O cancelamento de inscrições verificado posteriormente e até ao
arranque da formação, dará origem à retenção de 50% do valor da inscrição. O Grupo
P&A reserva-se o direito de cancelar a realização do Seminário se não atingir o número
mínimo de inscrições, comunicando com uma semana de antecedência aos
participantes inscritos e procedendo à respectiva devolução dos valores pagos.
Búscanos en...
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