Qualificação
profissional
de
excelência,
reconhecida
internacionalmente, desenvolvida
com base em processos, métodos
e ferramentas da Qualidade e da
prática de auditoria, testadas e
validadas na Indústria Automóvel e
agora ao dispor das várias áreas
industriais, pela primeira vez em
Portugal.

A OPCO | OPCO Academia é uma empresa de soluções de engenharia, especializada na
indústria automóvel, parceiro da VDA QMC em Portugal, centro de gestão da qualidade da
associação da indústria automóvel Alemã.
A VDA QMC desenvolve, entre outras actividades, normas e formações na área da
qualidade, de acordo com os mais elevados critérios de exigência internacionalmente
reconhecidos.
Pela primeira vez em Portugal a APQ, em parceria com a OPCO, disponibilizam a qualificação
como Gestor da Qualidade e Auditor Interno, qualificação pessoal, não só destinada aos
profissionais da área automóvel, mas extensível a todos quantos queiram uma qualificação
de topo, internacionalmente reconhecida.
Esta formação disponibiliza assim às várias áreas da indústria, os processos, métodos e
ferramentas testados e validados na prática como metodologias de topo e com real
capacidade de melhorar os processos, organizacionais ou produtivos, das várias áreas da
indústria.
Serão abordados nesta formação metodologias como: DFMA, DoE, FMEA, FTA, QFD, TRIZ,
8D, SPC, MSA, bem como abordadas normas como a ISO9001, ISO19011 entre outras.
Materiais originais desenvolvidos na indústria automóvel Alemã, certificado original VDA
QMC e grupo de formadores qualificados e reconhecidos pela VDA QMC.

Qualificação VDA QMC
Módulo I (3 dias)
Conceitos de base sobre Gestão da Qualidade

Módulo II (3 dias)
Processos, métodos e ferramentas da Gestão da Qualidade

Exame (opcional)
Representante da Qualidade VDA QMC

Módulo III (3 dias)
Medição, Avaliação e Melhoria

Módulo IV (3 dias)
Auditorias da Qualidade

Exame
Gestor da Qualidade e Auditor Interno VDA QMC

Os Gestores da Qualidade têm como
responsabilidade o desenvolvimento
de processos e sistema de gestão da
qualidade com base nos requisitos
normativos, internamente ou ao longo
da cadeia de fornecimento.
Devem ser capazes de interpretar
esses requisitos normativos e
implementá‐los de forma eficaz.
Os auditores internos devem estar à
vontade com os mesmos requisitos
normativos bem como com os
requisitos específicos para a realização
de auditorias internas.
A realização do exame final dá acesso
à emissão do respectivo certificado
VDA QMC, reconhecido globalmente

