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SGS ACADEMY
Enquanto líderes em formação, baseamos a nossa actuação em anos de experiência mundial, para criar 
verdadeiras oportunidades de apendizagem e desenvolvimento. Marcamos a diferença junto de pessoas, equipes 
e negócios, alimentando talentos e facilitando a progressão contínua das organizações com os formandos, os 
nosso especialistas identificam objectivos de melhoria e apoiam os professionais no seu percurso.

A SGS Academy foi constituída em Dezembro de 2014 com o objectivo de proporcionar serviços de formação 
professional nas áreas de atuação em que a SGS é especialista. É uma entidade formadora detentora de 
acreditações e reconhecida internacionalmente. Com cobertura a nível nacional, baseada em Maputo, a SGS 
Academy pretende criar parcerias inteligentes com instituições e associações para uma formação reconhecida e 
qualificante.

SGS ACADEMY MOZAMBIQUE

VALÊNCIAS DEFERENCIADORAS

GRUPO SGS

SGS ACADEMY – WELCOME

TEMAS DE FORMAÇÃO

A SGS Academy apresenta um conjunto de acções de formação, a realizar nas 
modalidades intra (or In House) e inter (or Public) empresas, com a preocupação 
constante de ajustar os conteúdos e formas de aplicação em resposta ás necessidades 
reais das organizações e dos formandos. Este facto, aliado à bolsa de formadores 
especializados, confere à SGS Academy uma posição priviligiada para corresponder às 
suas necessidades de formação.

Possuímos a estrutura e os recusrsos necessários para apoiar as organizações com 
serviços pertinentes e inovadores ao nível da formação.

O Grupo SGS – Société Générale de Surveillance S.A é a maior organização mundial 
no domínio da inspecção, verificação, análise e certificação. Com mais de 85.000 
colaboradores, a SGS opera uma rede de mais de 1.800 escritórios e laboratórios em 
todo o mundo. Regendo-se pelos valores fundamentais de independência, integridade 
e inovaçã, a SGS privilegia a troca internacinal de conhecimentos e experiêncas, 
reunindo competências que permitem oferecer as melhores soluções do mercado. 

Os nossos serviços são desenvolvidos por professionais e técnicos altemante 
qualificados. As suas competências especializadas e efectiva experiência de trabalho 
com todo tipo de oganizações, asseguram uma melhor compreenção das necessidade 
e uma adequação dos nosso serviços às especificidades de cada organização. 

 

Bemvindo a vista geral dos Cursos da SGS Academy para o ano 2016. Através da nossa 
ampla seleção de formação profissional de alta qualidade poderá fortalecer a sua força 
de trabalho e aumentar a produtividade, garantindo todos tenham os conhecimentos 
mais atualizados. Nossos programas de treinamento abrangem uma ampla gama de 
tópicos relacionados a áreas como qualidade, desempenho, saúde e segurança e 
treinamento credenciado para o desenvolvimento de auditores.
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MODALIDADES

RESERVE SEU LUGAR

SGS ACADEMY – TRANSFORMING PEOPLE AND 
BUSINESSES

Oferecemos 2 variedades de opções de modalidades de formação de forma que possa 
completar o seu curso com comodidade. Com base nas suas necessidades individuais 
poderá optar por:

FORMAÇÃO INTER

Cursos calendarizados no Plano de Formação e realizados nas instalações da SGS 
Academy. Os materias usados neste tipo de cursos é generico, contudo, onde fôr 
apropriado, sempre serão utilizados exemplos de alguns serviços e empresas da 
industria relativa. Uma vantage aqui é o ganho que terá em puder partilhar e ouvir 
pontos de vista e experiência de e com outras organizações.

FORMAÇÃO INTRA

A SGS Academy tem o objective de proporcionar soluções formativas eficazes 
pelo que desenvolve forma à medida das necessiades e objectives de cada cliente. 
Apostamos no desenvolvimento de acções que potenciama efeciência interna e que, 
simultâneamente, assegurem o cumprimentos legal em matérias de formação.

Estas formações são conduzidas nas suas instalações e permitem que a menssagem 
e o estilo de apresentação seja custumizada de acordo com cultura individal da 
organização. Esta é geralmente menos honorosa quando se pretende formar um certo 
de número de colaboradoes da organização e quando se pretende preservar certo nível 
de confidêncialidade.

SEMINÁRIOS TÉCNICOS/ WORKSHOPS

Focados nos temas que mais marcam a actualizade, estas sessões convidam 
conceituados especialisatas a partilhar a sua experiência com os nossos formandos. 
Estes eventos serão desenvolvidos e dinamizados de acordo com as prioridades e 
necessidades identificadas no Mercado.

Consulte-nos.

Para mais informações ou para fazer sua reseva contacte-nos por  
email: ssc.mozambique@sgs.com

A SGS ACADEMY tem como missão contribuir para as estratégias de melhoria 
continua de clients, fornecendo uma abordagem integrada para saúde, e segurança 
ocupacional, gestão do meio ambiente e treinamento em egstão de riscos e de 
qualidade, o que pode ser personalizada para atender as necessidades específicas tal 
como:

 • Reduzir o número de incidents, redunzindo o risco atravês da aquisição de 
conhecimentos e aplicação;

 • Professionalizar as áreas de hygiene, segurança, desenvolvimento, qualidade, 
ambiente e Sustentabilidade.

 • Capacitar o Indivíduo;
 • Reconhecer e formalizer o conhecimento atravês da educação em um nível 

certificado.

Nossos especialistas criam paracerias com os participantes dos cursos, identificam 
melhorias a serem implementadas e garantem suporte ao longo da jornada 
professional. Visite o nosso website: www.sgs.mz.

Tel: +258 21 728 090 
Web: www.sgs.co.mz 
Email: ssc.mozambique@sgs.com

Condições especiais para clientes 
da SGS, parceiros e para multiplas 
inscrições em vários cursos.

Tel: +258 21 728 090  
Fax: +258 21 723 499 
Website: www.sgs.mz
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GESTÃO DE QUALIDADE E MELHORIAS
Q

-1

ISO 9001:2015 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 4 DIAS

Este curso capacita a todo indivíduo em habilidades, conhecimentos para uma 
implementação do Sistema de Gestão de Qualidade em conformidade com a 
norma ISO 9001:2015.

22 A 25 DE FEVEREIRO
12 A 15 DE JULHO

Q
-2

ISO 9001:2015 - QUALIFICAÇÃO DE AUDITOR INTERNO DO SISTEMA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE

3 DIAS

As Auditorias Internas constituem uma importante Ferramenta da Qualidade na 
medida em que permitem através de um processo sistemático, independente e 
documentado evidenciar e avaliar objetivamente o cumprimento dos princípios 
constantes no Manual da Qualidade, Procedimentos e outra documentação. A 
identificação de discrepâncias entre o que está previsto e a sua aplicação real, 
conduz a ações corretivas que visam a optimização do funcionamento interno e a 
melhoria contínua da função Qualidade na empresa.
No final da ação de formação, os participantes ficarão aptos a realizar Auditorias 
Internas da Qualidade ISO 9001, de acordo com a ISO 19011 e sob os pontos de 
vista técnicos e comportamentais.

29 FEV A 2 MAR
18 A 20 DE JULHO

Q
-3

ISO 9001:2015 - IMPLEMENTAÇÃO + AUDITOR INTERNO SISTEMA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE

5 DIAS

O curso foi concebido para qualquer um que precisa desenvolver habilidades e 
conhecimentos necessários para avaliar e reportar sobre conformidade da ISO 
9001 e implementação efetiva do processo e melhoramento contínuo deste 
Sistema de Gestão de Qualidade

09 A 13 DE MAIO
14 A 18 DE NOVEMBRO

Q
-6

 

REVER ABORDAGEM POR PROCESSOS 1 DIA

Concebido para empresas que passados alguns anos desde a publicação da ISO 
9001 continua a ser premente a necessidade das organizações reverem o seu 
modelo de abordagem por processos, permitindo assim eliminar ineficiências 
derivadas da aplicação de uma abordagem puramente funcional.

Indicado para quadros superiores e médios com responsabilidades a nível da 
gestão da qualidade nas empresas.

26 DE FEVEREIRO

http://www.SGS.CO.UK/TRAININGSCHEDULE
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GESTÃO DE QUALIDADE E MELHORIAS
Q

-8

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE 2 DIAS

Concebido para o tratamento das reclamações, abordado pelas empresas, pode 
constituir uma ferramenta de gestão importante ao nível da melhoria da imagem 
corporativa e da fidelização de Clientes. Mais do que isso, a análise das suas 
causas dá quase sempre origem à definição de ações Internas de melhoria, que 
contribuem para o aperfeiçoamento contínuo das atividades que compõem os 
processos que identificam o modelo de negócio da empresa.

Debater a temática das reclamações e do seu tratamento é refletir sobre a 
focalização do negócio no Cliente e noutras Partes Interessadas, a Avaliação da 
sua Satisfação, a importância da Comunicação, a Prevenção e a Melhoria Contínua 
do desempenho das empresas.

3 A 4 DE MARÇO
21 A 22 DE JULHO

Q
-2

0

ISSO 9001:2015 – AUDITOR COORDENADOR DO SISTEMA DE GESÃO DA QUALIDADE, 
RECONHECIDO PELO IRCA

5 DIAS

O objetivo deste curso é munir os formandos com as competências e 
conhecimentos necessários para conduzir auditorias a sistemas de gestão da 
qualidade para certificação segundo a ISO 9001, em conformidade com a ISO 
19011.

Este curso é indicado para auditores, cnsultores que pretendam aprofundar ou 
reciclar seus conhecimentos e quadros de empresas com responsabilidade no 
SGQ e na realização de auditorias aos fornecedores e contractados.

11 A 15 DE ABRIL

Q
-2

8

METODOLOGIA 5 S’S 2 DIAS

Concebido para empresas, para a organização do espaço de trabalho. Na 
metodologia KAIZEN, de origem japonesa, existe um método muito eficaz de 
organização do Gemba (espaço de trabalho) através dos 5S`s. O método é muito 
simples e gera uma motivação muito positiva nos colaboradores, aumenta o 
espírito de equipa, diminui tempos supérfluos e contribui para identificar as 
chamadas “gorduras” da Organização.

21 A 22 DE ABRIL

Q
-3

4

ISO/TS 29001:2010 - GESTÃO DA QUALIDADE PARA PETRÓLEO E GÁS 2 DIAS

Esta formação oferece uma introdução ao desenvolvimento, implementação 
e operação de um sistema de gestão da qualidade (SGQ) para organizações 
fornecedoras de produtos e serviços para o sector de petróleo, petroquímica e 
gás natural. Este sistema de gestão cumpre os requisitos da ISO/TS 29001:2010 e 
ajuda a examinar, controlar e melhorar continuamente o SGQ da organização.

19 A 20 DE ABR
28 A 29 DE JULHO

http://www.SGS.CO.UK/TRAININGSCHEDULE
http://www.sgs.co.mz
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GESTÃO DE QUALIDADE E MELHORIAS
Q

-3
6

TRANSIÇÃO PARA A ISO 9001: 2015 3 DIAS

Este curso capacita a todo indivíduo em habilidades, conhecimentos para 
identificar as alterações à ISO 9001:2015 quer do ponto de vista da estrutura e 
terminologia quer do ponto de vista dos requisitos.

O conhecimento da norma ISO 9001:2008 é um pré-requesito para participação 
nest curso.

08 A 10 DE FEV
03 A 05 DE MAI
23 A 25 DE NOV

OUTRAS CURSOS DE QUALIDADE

CÓDIGO DESCRIÇÃO DURAÇÃO

Q-8 GESTÃO DE RECLAMAÇÕES ISO 10002 1 DIA

Q-10 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 1 DIA

Q-16 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃOE MEDIÇÃO (EMM´s) 1 DIA

Q-35 TRATAMENT DAS NÃO CONFORMIDADES 1 DIA

http://www.SGS.CO.UK/TRAININGSCHEDULE
http://www.sgs.co.mz
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AMBIENTE E ENERGIA
A

-1

ISO 14001:2015   IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 4 DIAS

Concebido para qualquer organização que pretendem ter uma atitude de antecipação face 
às obrigações legislativas e melhorar o seu desempenho global. O programa inclúi:
 • Importância da implementação de um sistema de gestõa ambiental;
 • Enquadramento Legeslativo (Gestão de resíduos, emissões gasosas, ruído, 

efluentes líquidos e energias) – Legislação Moçambicana
 • Enquadramento normativo (a norma ISO 14001)
 • Implementação da norma. e que precise desenvolver habilidades necessárias para 

implementar e manter um Sistema de Gestão do Meio Ambiente efectivo

15 A 18 DE FEV
19 A 22 DE JUL
01 A 04 DE NOV

A
-1

4

ISO 14001- AUDITOR COORDENADOR (LEAD AUDITOR) SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 5 DIAS

O objetivo deste curso é proporcionar aos alunos o conhecimento e as competências 
necessárias para executar auditorias de primeira, segunda e terceira parte a sistemas de 
gestão ambiental de acordo com a ISO 14001, e em conformidade com ISO 19011 e ISO 
/ IEC 17021 (quando aplicável).

20 A 24 DE JUNHO

A
-2

6

TRANSIÇÃO PARA A ISO 1400: 2015 3 DIAS

Tem por objetivo apresentar as alterações decorrentes da nova ISO 14001:2015. 
Ministrado de maneira dinâmica, fornece oportunidade aos participantes de ficarem 
conscientes acerca da estrutura da futura norma e dos requisitos novos e/ou alterados a 
fim de planearem as mudanças do Sistema de Gestão Ambiental na sua empresa.

11 A 13 DE FEV
25 A 27 DE JULH
05 A 07 DE OUT

A
-2

ISO 14001- QUALIFICAÇÃO DE AUDITOR INTERNO DO SISTEMA DE GESTÃO DO MEIO 
AMBIENTAL

3 DIAS

Concebido para quem pretende desenvolver competências necessárias para a realização 
de auditorias internas ao Sistema de Gestão Ambiental e contribuir para a otimização de 
processos e melhoria contínua das Organizações.

No final da ação de formação, os participantes ficarão aptos a realizar Auditorias Internas 
na área do Ambiente ISO 14001, de acordo com a ISO 19011 e sob os pontos de vista 
técnicos e comportamentais

25 A 27 DE JUL
01 A 04 DE DEZ

http://www.SGS.CO.UK/TRAININGSCHEDULE
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E-
16

 

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DA ENERGIA ISO 50001 2 DIAS

Esta norma vem dar resposta à necessidade de reduzir consumos de energia e 
de aumentar a eficiência no uso da energia, com reflexos na fatura energética das 
organizações, à necessidade de suportar o cumprimento dos requisitos legais e 
de reduzir os riscos e a exposição a penalidades legais, num mundo que começa, 
finalmente, a tomar consciência da sua fragilidade e da precária sustentabilidade da 
utilização das formas de energia mais tradicionais. Este referencial para a gestão de 
energia proporciona um método para a integração da eficiência energética nos sistemas 
de gestão existentes nas organizações.

Através desta ação de formação, os participantes estarão aptos a:

Compreender os conceitos e princípios gerais associados à Gestão de Energia nas 
organizações, conhecer e aplicar os requisitos da Norma ISO 50001 e desenvolver 
aspetos concretos da implementação de um Sistema de Gestão de Energia em 
conformidade com a ISO 50001.

CONSULTE-NOS 

OUTROS CURSOS SOBRE AMBIENTE E ENERGIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DURAÇÃO

A-16 ISO 14064 – Responsabildade e Verificação de Emissões de Gases de efeito de estufa 2 Dias

AMBIENTE E ENERGIA

http://www.SGS.CO.UK/TRAININGSCHEDULE
http://www.sgs.co.mz
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SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
ST

-2

OBRIGAÇÕES LEGAIS DO EMPREGADOR- LEGISLAÇÃ NOÇAMBICANA 1  DIA

Tem por objetivo conhecer o enquadramento legal existente no domínio da 
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e as responsabilidades do empregador 
inerente à estruturação dos sistemas de prevenção.

11 DE MARÇO
06 DE MAIO

ST
-5

OHSAS 18001- IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA 4 DIAS

Concebido para qualquer organização que deseja ter reconhecimento da 
importância que a Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho tem nas organizações, 
designadamente ao nível das condições humanas, da qualidade dos produtos 
fabricados e dos serviços fornecidos, é cada vez mais um fator fundamental 
para o seu desenvolvimento. Associada à melhoria de tecnologias e processos, 
a implementação de Sistemas de Gestão da Segurança pelas organizações, tem 
certamente implicações diretas na sua competitividade e produtividade, afirmando-
se como um fator indispensável ao desenvolvimento das empresas.No final da ação 
os participantes estarão aptos a desenvolver um Sistema de Gestão da Segurança, 
Higiene e Saúde do Trabalho, de acordo com as OHSAS 18001.

02 A 05 DE MAR
07 A 10 DE JUN
13 A 16 DE SET

ST
-6

OHSAS 18001- QUALIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS DA SEGURANÇA OHSAS 18001 3 DIAS

As Auditorias constituem uma importante ferramenta de Gestão. A identificação 
de discrepâncias entre o que está previsto e a sua aplicação real, conduz a ações 
corretivas que visam a otimização do funcionamento interno e consequentemente 
a melhoria contínua do Sistema Implementado. No final da ação de formação, 
os participantes ficarão aptos a realizar Auditorias a Sistemas de Gestão da 
Segurança segundo o referencial OHSAS 18001, sob os pontos de vista técnicos e 
comportamentais.

07 A 09 DE MAR
13 A 15 DE JUN
19 A 21 DE SET

ST
-9

SEGURANÇA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2 DIAS

Concebido para capacitar a identificar os requisitos de segurança associados às 
máquinas e aos equipamentos e a implementar a respetiva diretiva.

23 A 24 DE MARÇO

ST
-1

3

TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO 2 DIAS

Concebido para quem pretende desenvolver competências para a avaliação de 
acidentes de trabalho e as questões legais envolvidas. Devem participar técnicos 
interessados em desenvolver investigações de acidentes de trabalho para 
seguradoras ou no seio de empresas industriais, técnicos de higiene e segurança do 
trabalho, responsáveis por sistemas de gestão de segurança e saúde do trabalho.

14 A 15 DE ABRIL

http://www.SGS.CO.UK/TRAININGSCHEDULE
http://www.sgs.co.mz
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SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
ST

-1
5

TRABALHADOR DESIGNADO PARA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 2 DIAS

Concebido para dotar os formandos de conhecimentos necessários para o 
desempenho de suas funções enquanto trabalhador designado ou representante 
Saúde e Segurança no Trabalho. Este curso irá capacitar os formandos para identificar, 
avaliar e registar os perigos  à saúde e segurança em áreas de trabalho designadas 
e de avaliar os riscos operacionais de cada actividade e dos processos no amabiente 
de trabalho. Com este curso os formandos tambem irão a adquirir as competências 
necessárias para condução de inspecções e verificações de equipamentos no local de 
trabalho, identificação de desvios e elaboração de relatórios de inpespecção. 

09 A 10 DE MAIO

ST
-1

8

HSAS 18001- AUDITOR COORDENADOR (LEAD AUDITOR) DO SISTEMA DE GESTÃO DE 
SEGURANÇA.

5 DIAS

Tem como objectivo: Preparar auditores do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde 
Ocupacional (SGSSO) de acordo com as normas OHSAS 18001;
 • Proporcionar o conhecimento dos requisitos de um Sistema de Gestão da 

Segurança e Saúde Ocupacional;
 • Proporcionar o conhecimento das ferramentas e metodologias para conduzir 

uma auditoria eficaz ao SGSSO;
 • Proporcionar qualificação para quem pretende ser auditor do SGSSO.

27 DE JUNHO A 1 DE JULHO

ST
-2

5

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EMERGÊNCIA 4 DIAS

Este curso foi concebido para quem tem funções ao nível da organização da 
emergência, com responsabilidades na identificação dos riscos de incêndio e 
explosões, na implementação de medidas de prevenção e controlo destes riscos, 
na elaboração e implementação do Plano de Emergência Interno, tendo por base o 
regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios..

16 A 20 DE MAIO

ST
-3

1

ST-31 SEGURANÇA DE TRABALHOS EM ALTURA 3 DIAS

Concebido para todos os técnicos que executem trabalhos em altera deverão encarar 
a segurança como prioridade.

Dotar os formandos de competências de como atuar corretamente na realização de 
trabalhos em altura, no que respeita ao uso de equipamentos de proteção individual 
(EPI’s) e equipamentos de proteção coletiva (EPC’s) criteriosamente selecionados 
para o efeito, de forma a evitar a existência de acidentes de trabalho.

11 A 13 DE MAIO

http://www.SGS.CO.UK/TRAININGSCHEDULE
http://www.sgs.co.mz
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SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

OUTROS CURSOS DE SST

CÓDIGO DESCRIÇÃO DURAÇÃO

NEBOSH NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational and Safety 5 Dias

ST-8 Segurança de Trabalhos com Químicos Perigosos 1 Dia

ST
-4

5

SEGURANÇA EM ESPAÇOS CONFINADOS 2 DIAS

No final deste curso os formandos estarão aptos a executar os seus trabalhos em 
espaços confinados, em segurança. Este curso é para todos os que trabalham em 
espaços confinados.

23 A 26 DE FEV
04 A 07 DE JULH

ST
-4

6

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO- FORMAÇÃO DE SUPERVISORES 4 DIAS

Este curso capacita aos Supervisores em conhecimentos e habilidades de precauções 
e medidas de controlo, para concluir uma actividade / tarefa isento de incidentes, 
usando das práticas seguras durante construção em curso.

23 A 26 DE FEV
04 A 07 DE JULH

G
R-

1

MÉTODO DE ANALISE DA CAUSA (RCAM) 3 DIAS

O objetivo deste curso é fornecer os conhecimentos e habilidades para gerir 
incidentes, com especial ênfase para a identificação das causas e aplicação do método 
de análise de causa raiz, ação corretiva e implementação de medidas de controle para 
evitar a repetição de incidentes.
A investigação de incidentes eficaz, o registo e a elaboração de relatórios de não-
conformidades são uma parte muito importante no programa de Saúde e Segurança 
no trabalho.

01 A 03 DE JUN
18 A 19 DE AGO
12 A 23 DE SET

G
R-

2

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCO (HIRA) 2 DIAS

Identificação de perigos e avaliação de riscos promove uma abordagem pró-activa 
a gestão eficaz da saúde e segurança no trabalho, servindo como uma ferramenta 
valiosa para a organização, a fim de elevar os padrões de saúde e segurança, 
atendendo a conformidade legal e a procteção os trabalhadores e do público dos 
perigos que estes possam estar potencialmente exposto.

23 A 24 DE JUN
22 A 24 DE AGO

G
R-

3

RISKSTAR INTERNATIONAL QUALIFICATION (ENGLISH) 10 DIAS

Veja brochura do “RISKSTAR INTERNATIONAL QUALIFICATION”

07 A 19 DE MAR
30 A 10 DE JUN
12 A 23 DE SETE

http://www.SGS.CO.UK/TRAININGSCHEDULE
http://www.sgs.co.mz
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I-
12

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO: QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA

1 DIA

The purpose of the course is to enable you to integrate an environment and/or
occupational health and safety and/or information security management system with
your QMS. This course is bespoke to meet your organisation’s needs by offering an
insight into the requirements of the appropriate standards to enable you to implement
and maintain an effective integrated management system.

16 DE JUNHO

I-
13

IMPLEMENTAÇÃO AOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO: QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA

4 DIAS

Concebido para qualquer pessoa que precise de desenvolver conhecimentos e 
habilidades necessárias para implementação dos SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTÃO, por forma a estar em conformidade com ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & 
OHSAS 18001:2007.

I-
14

AUDITORIAS AOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO: QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA

5 DIAS

Concebido para qualquer pessoa que precise de desenvolver conhecimentos 
e habilidades necessárias para avaliar e reportar o nível de conformidade de 
implementação dos Sistemas Integrados de Gestão, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
& OHSAS 18001:2007.

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO

http://www.SGS.CO.UK/TRAININGSCHEDULE
http://www.sgs.co.mz
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G
R-

32

GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 4 DIAS

Esta acção visa dotar os técnicos de recursos humanos das práticas corretas na 
gestão administrativa dos serviços de pessoal. Os participantes deverão adcquir 
competências de modo a consolidar conceitos teóricos da gestão estratégica de 
recursos humanos bem como a desenvolver estratégias, metodologias e instrumentos 
de gestão integrada de recursos humanos. 
Pretende-se que no final do curso os participantes sejam capazes de 
Conhecer e aplicar os métodos, técnicas e instrumentos de Recursos Humanos 
que permitam uma melhor e mais eficaz Gestão de Pessoas que favoreça o 
desenvolvimento organizacional e melhore a motivação dos colaboradores; Reforçar 
a linguagem e práticas comuns na Gestão de Recursos Humano e Aperfeiçoar a 
comunicação, motivação e responsabilização dos Gestores de Recursos

14 A 18 DE MAR
14 A 18 DE NOV

G
R-

33

GESTÃO E AVALIÃO DE DESEMPENHO 3 DIAS

O curso visa a participação activa de quem está ou pretende estar envolvido no 
diagnóstico e preparação/concepção de um sistema de avaliação de desempenhopor 
competências. 

Pretende-se que no final do curso os formandos sejam capazes de saber Porquê 
gerir o Desempenho e o Desenvolvimento, a Importância da Descrição de Função na 
Avaliação de Desempenho, Identificar/Interpretar as Competências Comportamentais 
de apoio á Avaliação de Desempenho inerentes á função bem como as principais 
Competências Técnicas/Profissionais, avaliar as Competências, construir um plano de 
desenvolvimento Individual, Preparar/Conceber um Sistema de Avaliação e Gestão de 
Desempenho adequado às necessidades da empresa e Saber como efectuar reuniões/
discussões de Avaliação de Desempenho.

04 A 06 DE ABR

G
R-

34

TECNICAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 4 DIAS

Este curso visa dotar os participantes de competências de modo a consolidar 
conceitos teóricos de recrutamento e selecção de recursos humanos bem como a 
desenvolver estratégias, metodologias e instrumentos de recrutamento e selecção.

CONSULTE-NOS

M
S-

6

SOFT SKILLS PARA GESTORES - CURSO INTENSIVO / APERFEIÇOAMENTO  2 DIAS

Este curso pretende aperfeiçoar / desenvolver as competências-chave num Gestor:

Saber gerir a mudança; saber delegar; utilizar estratégias de comunicação eficazes, de 
envolvimento, motivação e de compromisso; saber gerir conflitos de equipa; avaliar e 
fazer coaching aos seus colaboradores.

GESTÃO DE NEGÓCIOS, LIDERANÇA E “SOFT SKILLS”

http://www.SGS.CO.UK/TRAININGSCHEDULE
http://www.sgs.co.mz
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M
S-

15

LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA GESTÃO DE PROJETOS APLICANDO NP ISO 21500:2012 2 DIAS

Este curso tem como objetivo apresentar os conceitos fundamentais sobre os 
conhecimentos, competências, metodologias e práticas da gestão profissional de 
projetos conforme definidos pela norma NP ISO 21500:2012 - Linhas de orientação 
para a gestão de projetos (ISO 21500:2012 Guidance on Project Management).

Pretende-se que os participantes fiquem aptos a gerir cada etapa do ciclo de vida 
do projeto, cumprindo com os objetivos, prazos e orçamentos estabelecidos, e 
observando as linhas de orientação sistematizadas na referida norma.

CONSULTE-NOS

M
S-

17

TÉCNICAS COMERCIAIS 5 DIAS

Na realidade do mercado atual, focar-se nos clientes, conhecê-los, perceber as suas 
necessidades e motivações é fundamental para o sucesso do negócio das empresas.

Estruturar e potenciar os níveis de desempenho comercial é uma das mais 
importantes apostas que as empresas devem fazer em relação aos seus recursos 
humanos, em especial todos os colaboradores que realizam contactos com clientes.

Em mercados competitivos, ter colaboradores comerciais com o perfil e com as bases 
adequadas é um dos requisitos fundamentais para a construção de equipas de vendas 
fortes

15 A 19 DE FEV

M
S-

 1
8

TÉCNICAS COMERCIAIS AVANÇADAS 4 DIAS

Na realidade do mercado atual, focar-se nos clientes, conhecê-los, perceber as suas 
necessidades e motivações é fundamental para o sucesso do negócio das empresas.

Estruturar e potenciar os níveis de desempenho comercial é uma das mais 
importantes apostas que as empresas devem fazer em relação aos seus recursos 
humanos, em especial todos os colaboradores que realizam contactos com clientes.

Em mercados competitivos, ter colabo radores comerciais com o perfil e com as bases 
adequadas é um dos requisitos fundamentais para a construção de equipas de vendas 
fortes.

23 A 26 MAI

GESTÃO DE NEGÓCIOS, LIDERANÇA E “SOFT SKILLS”
M

S-
10

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E GESTÃO DO TEMPO 2 DIAS

Este curso destina-se a quem pretende melhorar o seu desempenho profissional 
através da utilização dos princípios de organização de tarefas, da correcta utlização dos 
instrumentos de gestão de trabalho e de uma eficaz gestão do tempo

24 A 25 DE OUTUBRO

M
S-

8

LIDERAR, GERIR E MOTIVAR EQUIPAS COM INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 3 DIAS

Saiba como desenvolver competências ao nível das capacidades de liderança, gestão 
e motivação de equipas que permitam a sua aplicabilidade em contexto real nas 
organizações, contribuindo para a melhoria da satisfação dos colaboradores e do clima 
social

17 A 19 DE MAI

http://www.SGS.CO.UK/TRAININGSCHEDULE
http://www.sgs.co.mz
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GESTÃO DE NEGÓCIOS, LIDERANÇA E “SOFT SKILLS”
PC

-1

GESTÃO DE COMPRAS E APROVESIONAMENTO 4 DIAS

Este curso visa dotar os interessados de ferramentas que permitam a optimização de 
resultados e a melhoria contínua na gestão das compras. 

Pretende-se fornecer ferramentas técnicas e modelos para cumprimento da função 
de Gestão de Compras (estratégicas, electrónicas e internacionais), Fornecer modelos 
e estabelecer critérios para planeamento da acção de compra pelo custo total 
de aquisição, estabelecer critérios para a gestão de Fornecedores e Desenvolver 
estratégias e metodologias para procurement e comércio electrónico .

G
P-

 3
5

LOGÍSTICA COLABORATIVA 5 DIAS

Os objetivos desta ação de formação são:

 • Conhecer o conceito de logística e a sua relação com as estratégias de marketing
 • Analisar os fatores de importância e de complexidade da logística
 • Conhecer os ciclos da logística
 • Aprofundar o conceito de cadeia de abastecimento e a forma como irá evoluir no 

futuro

 MAR A 1 ABRIL

SOBRE A SGS
A SGS é líder mundial em inspecção, 
verificação, teste e certificação. 
Reconhecida como referência global em 
qualidade e integridade, empregamos 
mais de 85 000 pessoas e operamos 
uma rede de mais de 1 800 escritórios 
e laboratórios em todo o mundo. 
Estamos constantemente àdiante além 
das expectativas dos clientes e da 
sociedade, a fim de oferecer serviços 
topo de gama nos mercado onde eles 
são necessários. A parceria com a SGS 
abre a porta para uma melhor execução 
de processos, cada vez mais talentos, à 

cadeias de fornecimento consistentes  
e à relacionamentos com clientes 
mais sustentáveis dando vantagem 
competitiva rentável.

Enquanto líderes em formação, 
baseamos a nossa actuação em 
anos de experiência mundial, para 
criar verdadeiras oportunidades de 
apendizagem e desenvolvimento. 
Trabalhe com o líder global e nós nos 
comprometemos a elevá-lo a um outro 
patamar com a SGS Academy.

RESERVE SEU LUGAR
ENCONTROU O QUE PROCURAVA?

O passo final é fazer a sua reserve connosco

t: +258 21 728 090 
Email: ssc.mozambique@sgs.com
Website: www.sgs.co.mz

Se não encotrou o que procurava, por 
favor, entre em contato com nossa 
equipe de formação pois oferecemos 
muitas opções sob medida, adaptado às 
suas necessidades.

Temos uma história de empreender e 
executar em grande escala, projetos 
internacionais complexos com sucesso. 
Com uma presença em todas as regiões 
único em todo o mundo, nosso povo 
falar a língua e compreender a cultura 
do mercado local e operar globalmente 
de uma forma consistente, confiável e 
eficaz. SGS é um órgão independente 
líder ajudar as organizações a melhorar 
seu desempenho relacionados ao 
desenvolvimento sustentável.

http://www.SGS.CO.UK/TRAININGSCHEDULE
http://www.sgs.co.mz
mailto:ssc.mozambique%40sgs.com%0D?subject=
http://www.sgs.co.mz
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