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INSTRUÇÕES

1. 1

I N TR O DU Ç ÃO

As questões apresentadas procuram estruturar os requisitos da norma complementada por questões relacionadas. Podem e devem ser
completadas com questões particulares aplicáveis a cada Organização pela equipa auditora para o que podem utilizar as folhas disponibilizadas
para o efeito. Como é sabido a IATF 16949:2016 alinhou a sua estrutura pela norma internacional de Sistemas de Gestão da Qualidade, ISO
9001:2015, e detém requisitos adicionais que neste documento estão sinalizados com uma cor diferente (azul), já que os requisitos e seu
desenvolvimento, da ISO 9001 são iguais para a IATF; para a realização do self-assessment ou de uma auditoria segundo esta norma do setor
automóvel, o leitor deve manter sempre ao seu lado os três referenciais:
 IATF 16949:2016
 ISO 9001:2015
 ISO 19011:2012

1. 2

CR I TÉR I O S P AR A P O N TU AÇÃ O D AS QU E S T Õ ES

ELEMENTO EM ANÁLISE
COMPLETAMENTE DEFINIDO NO SISTEMA DA QUALIDADE

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM/NÃO

EVIDÊNCIAS DE APLICAÇÃO NA PRÁTICA

SIM

SIM

* QT

* QT

NÃO

PONTUAÇÃO

10

8

6

4

0

* QT - Quase totalidade: quando existem evidências das aplicações dos requisitos em mais de ¾ do total das situações relevantes

1. 3

PR E EN CHI MEN T O

1. 3.1

N .A . (N Ã O A P LI CÁ VE L) /PO N TU AÇ ÃO

Para cada questão coloque a Pontuação obtida (0-10) de acordo com os critérios de pontuação ou assinale a questão como não aplicável
FUNÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 COMPREENDER A ORGANIZAÇÃO E O SEU CONTEXTO
 Identificação e determinação das questões internas e externas (enumeradas e documentadas?)
 Existem orientações estratégicas / Objetivos estratégicos?
 São monitorizadas e revistas as questões internas e externas? Como?
 Análise SWOT?
 A Entidade compreende, avalia, documenta e difunde à sua estrutura o contexto externo ao negócio ou
atividade e ainda o contexto interno?

1. 3.2

N.A.

Pontuação

6
10
8
6
4

AVALIAÇÃO GLOBAL
Nº de
Questões

5

Pontuação
Máxima

50

Pontuação
Obtida

34

NOTAS e
Observações

Não há
evidência
de melhoria
contínua

AV ALI AÇ Ã O G LO BA L

Para o conjunto de questões agrupadas registe o Nº de Questões avaliadas no grupo, a Pontuação Máxima multiplicando o número de
questões por 10 e a Pontuação Obtida .

1. 4

R ESU L TA D O F IN A L

Transcreva para a Tabela de Avaliação Global dos Resultados Obtidos a Pontuação Máxima e a Pontuação Obtida para cada requisito. Some
as duas colunas e determine o indicador global. Podem ser, como é evidente, calculados indicadores equivalentes por cada capítulo da norma.
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 Tratar riscos e oportunidades associados ao contexto e objetivos da organização, identificando a proporcionalidade dos respetivos impactos
na conformidade dos produtos/serviços
 Os requisitos do SGQ são complementares ou alavancas aos requisitos para os produtos e serviços
 Manter a abordagem por processos, que incorpora o ciclo PDCA e o pensamento baseado em risco (identificação dos fatores que podem
provocar desvios nos processos, no SGQ, nos produtos/serviços)
 Contexto da organização (compreensão do contexto interno e do contexto externo que são fundamentais e relevantes para o propósito da
organização e para a sua orientação estratégica)
 Identificar e compreender as necessidades e expectativas das partes interessadas relevantes para o SGQ
 Demonstrar a liderança e compromisso pela gestão de topo em relação ao SGQ; conexão e compatibilidade entre a política da qualidade e o
contexto e a orientação estratégica da organização
 Definir / identificar o conhecimento organizacional necessário para a operacionalização dos processos e para obter a conformidade dos
problemas e serviços; identificar as fontes, internas e/ou externas, em que se baseia o conhecimento organizacional
 Mantém-se a existência de um manual de gestão da qualidade ou do SGQ
 Identificar as necessidades de comunicação, interna e externa, relevantes para o SGQ
 Considerar ou denominar processos, produtos e serviços de fornecedores externos
 A norma não faz referência a exclusões (se existir, tem de ser suportada)
 Para todos os requisitos documentados é utilizado o termo “informação documentada”
 Incorporação da segurança do produto
 Novos inputs para a “revisão pela gestão”
 Evidenciar processo de “gestão de garantias”, se exigido pelo cliente
 Informação documentada sobre sistemas anti-erro
 Alteração na frequência das auditorias
 Planos de contingência (ampliar e conteúdos)
 “Denúncias de irregularidades” nas políticas corporativas
 Novas exigências ao nível do controlo do produto não conforme
 Demonstrar a capacidade dos processos (produtos e processos – novos e alterados)
 Incrementar nas condições e competências dos auditores internos e auditores de segunda parte
 Produtos com software integrado
 Requisitos adicionais na seleção de fornecedores externos (também requisitos de auditoria de segunda parte)
 Manutenção produtiva total
 Expansão dos requisitos de identificação e rastreabilidade
 Novos requisitos de “aprovação temporária de controlo de processos”
 Evidência de compliance com requisitos legais/regulamentares de materiais e produtos para os países de origem e de destino

NOTA: Este questionário IATF 16949 está construído na estrutura de self-assessment da norma ISO 9001:2015 sendo que os requisitos automóvel
ou o seu reforço estão em cor diferente (azul)
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QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO SOBRE A IATF 16949:2016
EQUIPA AUDITORA

AUDITORIA
Data (s): ___/___/___

___/___/___

Auditor Coordenador:

Norma de Referência:

IATF 16949:2016

Auditores Técnicos:

Área/Sector:

FUNÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

N.A.

Pontuação

AVALIAÇÃO GLOBAL
Nº de
Pontuação Pontuação
Questões Máxima
Obtida

NOTAS e
Observações

4. C O N T E X T O D A O R GA N I ZA Ç Ã O
4.1 Compreender a organização e o seu contexto
 Identificação e determinação das questões internas e externas (enumeradas e
documentadas?)
 Existem orientações estratégicas / Objetivos estratégicos?
 São monitorizadas e revistas as questões internas e externas? Como?
 Análise SWOT? Ou outras! Quais?
 A Entidade compreende, avalia, documenta e difunde à sua estrutura o contexto
externo ao negócio ou atividade e ainda o contexto interno?
 Que ferramentas ou metodologias utiliza a Entidade para compreender a
Organização e o seu contexto? São do conhecimento e utilização pelos
Responsáveis?
4.2. Partes interessadas
 A Empresa identifica e documenta as PI relevantes para o SGQ e os respetivos
requisitos relevantes?
 Este conhecimento (PI) é difundido e interessado pela estrutura da Entidade? Está
documentado?
4.3 Âmbito do sistema de gestão da qualidade
 Estão determinados os limites e a aplicabilidade do Sistema de Gestão da
Qualidade? O âmbito do SGQ está estabelecido?
 O âmbito do SGQ está documentado? Como e onde? Com a indicação dos produtos
e Serviços que estão abrangidos
 Existem requisitos da norma que não estão considerados no Sistema de Gestão da
Qualidade? (Exclusões? Justificação para a exclusões)
4.3.1 Âmbito do sistema de gestão da qualidade - suplemento
 As funções ou atividades de suporte, na sede ou remotas, estão incluídas no SGQ?
Quais?
 Identificam Exclusões ao SGQ? Estão justificadas e documentadas?
4.3.2 Requisitos específicos do cliente
 Existem e estão documentados e inseridos no SGQ? Como são difundidos, de forma
controlada, pela estrutura (departamentos, setores, secções)?

Notas e observações
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