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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Tecnologias Bioanaliticas 

 

Unidade Curricular: 15736  - Organização e Gestão da Qualidade  

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 524 ECTS: 3,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Adelaide Araújo Almeida 
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Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se com esta Unidade Curricular transmitir conhecimentos relacionados com a organização e gestão da qualidade de 
acordo com os requisitos das normas de certificação (ISO 9001:2008 e ISO 14001:2012), de acreditação para laboratórios 
analíticos (ISO/IEC 17025; ISO/IEC 15189) e ainda com a avaliação da sua implementação (ISO 19011). Vantagens da 
acreditação de laboratórios de ensaios. Deve ser capaz de elaborar um manual de qualidade e participar na gestão e 
organização de processos de modo a melhorar a eficácia e a eficiência da organização de um laboratório analítico. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Introdução à gestão da qualidade: conceitos de Qualidade, princípios, modelos. Sistema de gestão da Qualidade. Normas de 
Gestão da Qualidade. Sistema Português de Qualidade. Formalização de um sistema de Qualidade. As Normas de Qualidade. 
Acreditação de Laboratórios. Visão europeia e internacional da acreditação. Regras e critérios de acreditação na perspectiva do 
instituto português da qualidade (IPAC).Sistemas de gestão da Qualidade: As Normas ISO/IEC 17025 e ISO/IEC 15189 e a 
Acreditação de Laboratórios. Elaboração de Manual de Qualidade de um laboratório. Requisitos de Gestão e Técnicos para 
laboratórios de ensaio, de acordo com a EN ISO/IEC 17025. Sistemas integrados: Metodologias de desenvolvimento e de 
implementação. Certificação. Panorâmica geral sobre as Normas Portuguesas e da Comunidade Europeia. Meios de acesso a 
Normas e Directivas. Normas ISO. Metodologias a seguir para a acreditação de laboratórios. Garantias de qualidade em 
laboratórios de ensaio. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade curricular de Organização e Gestão da Qualidade versa tópicos, relativos às metodologias de desenvolvimento, de 
implementação e acreditação de sistemas de gestão, sustentadas em normas nacionais e internacionais, na legislação aplicável 
e relevante, fazendo uso das ferramentas de gestão mais adequadas e, sempre, na perspectiva da integração dos sistemas de 
gestão. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O ensino/aprendizagem está baseado no trabalho individual do aluno mediante os conceitos leccionados no decorrer das aulas 
e a consulta de bibliografia e sítios da internet. As aulas serão bastante interactivas onde, após uma introdução ao tema, os 
alunos terão oportunidade de trabalhar os conceitos mediante discussão em turma e pesquisa individual. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A metodologia de ensino utilizada – método expositivo apoiado em diapositivos, e realização de testes parciais, permite aos 
alunos adquirirem de forma consistente os fundamentos teóricos. O estudo de casos reais, realizado em sala, promovendo o 
debate, permite aos alunos a aquisição de competências de acordo com os objetivos da unidade curricular. 
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MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Será realizado um trabalho, sobre um caso prático, escrito (realizado em grupo), apresentação e discussão (oral) do trabalho, 
correspondendo a 40 % d a classificação final. O aluno deverá ter no mínimo 8,5 no exame teórico. Aprovação com a 
classificação mínima de dez valores. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Hoyle, D., ISO 9000 Quality Systems Handbook, 4th Ed., Butterworth- Heinemann, 2001. 

Dempsey, C., Laboratory Accreditation and Data Certification: A System for Success, CRC Ed., 1991. 

ISO 14001: 2012 – Sistema de gestão ambiental. Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização/ Guidelines for auditing 
management systems of quality and / or environmental management. 

ISO 9000: 2005 - Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário/ Management systems quality - Fundamentals 
and vocabulary 

ISO 9001: 2008 – Requisitos de sistemas de gestão da qualidade/ System requirements for quality management. 

ISO/IEC 15189: 2014 – Laboratórios Clínicos. Requisitos particulares da qualidade e competência/ Clinical Laboratories. 
Particular quality and competence requirements 

ISO/IEC 17025: 2005 – Requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio e calibração/ ISO / IEC 17025: 2005 - 
Requirements for the competence of testing and calibration . 
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