Gestão de Riscos e
Oportunidades em
Laboratórios
Objectivos:
 Introduzir os conceitos da NP EN
ISO/IEC
17025:2018
relativamente ao pensamento
baseado no risco;
 Dar uma visão global das etapas
na gestão de riscos e
oportunidades em laboratórios;
 Dotar os formandos de
ferramentas que lhes permitam
fazer a gestão de riscos e
oportunidades no laboratório;
Destinatários:
Técnicos e gestores de laboratórios,
públicos e privados, com
responsabilidade na gestão de riscos
e oportunidades no âmbito da NP EN
ISO/IEC 17025:2018 .

CONTACTOS:
Alice Mosca
Telem.+ 351 968033799
alice.mosca@aim-consultoria.com
www.aim-consultoria.com

Gestão de Riscos e
Oportunidades em Laboratórios
Porto, 16 de Abril 2019

www.aim-consultoria.com

FORMADORA

PROGRAMA DA
FORMAÇÃO
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Tratamento dos riscos e
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de
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Conclusões

(Ficha de Inscrição)

Engª Alice Mosca



associada

Gestão de Riscos e Oportunidades em
Laboratórios

Engenheira Agrícola (UE) e mestre em
Química Aplicada ao Património
Cultural (FCUL).
Fundadora e sócia gerente da A.I.M.
Co-representante em Portugal do
programa TrainMic, formação em
Metrologia Química, promovido pelo
Institute for Reference Materials and
Measurements (IRMM) da Comissão
Europeia.
Docente em diversas entidades do
ensino superior e profissional.
Formadora, consultora e auditora de
várias entidades, públicas e privadas, na
área da Acreditação de Laboratórios.
Directora Analítica de um laboratório
privado de análises físicas, químicas e
biológicas de 1994 a 2004.
Fez parte da bolsa de auditores e peritos
técnicos do Organismo Nacional de
Acreditação -IPAC.
Formadora com competências
pedagógicas certificadas pelo Instituto
do Emprego e Formação Profissional.

Data

Preço

Porto, 16 de Abril 2019

150 € + 23% IVA

Entidade proponente:
Nome do formando:
Função:
Formação académica / Formação profissional:
Endereço:

Telefone e e-mail:
NIF

Método de pagamento:
Cheque à ordem de A. I. Mosca, Unipessoal Lda
Numerário
Transferência bancária (NIB: 0035 0388 00001021230 84 )
(Banco)

(N.º do cheque)
(Assinatura)

LOCAL DA FORMAÇÃO:

Centro Empresarial Capitólio
Avenida de França n.º 256, Loja 17, Piso -1
4050-276 Porto
HORÁRIO:
9.30-13.00 e 14.00-17.30

Inscrição a enviar para:
info@aim-consultoria.com
Ou através do site:
http://www.aim-consultoria.com

