MODELO EUROPEU DE
CURRICULUM VITAE

INFORMAÇÃO PESSOAL
Nome

Maria João da Fonseca Cabeleira

Morada

Rua da Ponte Nova nº 5 – 4º Dto.

Telefone
Correio electrónico
Nacionalidade
Data de nascimento

2735-165 Cacém

219 149 188 / 919 373 141
mj.cabeleira@sapo.pt
Portuguesa
23/07/1967

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Principais competências

Gestor de Sistemas da Qualidade e das Organizações, com cerca de 20 anos de
experiência na definição, implementação e monitorização destes Sistemas, em
conformidade com as normas da série ISO 9000, na área industrial, de serviços e no
desenvolvimento de projectos multidisciplinares de Engenharia Civil. Nos últimos 10
anos assegurou a definição, implementação e monitorização de Sistemas de Gestão
Integrados da Qualidade, Ambiente e Segurança, em conformidade com os
referenciais normativos em vigor – ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS18001 – na área
dos serviços e dos projectos multidisciplinares de Engenharia Civil.
Mediador de Seguros

• Datas (de – até)
• Nome e endereço do empregador

Desde Outubro de 2013
MetLife – Agência das Laranjeiras

• Tipo de empresa ou sector

Multinacional Seguradora especialista do Ramo Vida

• Função ou cargo ocupado

Consultor Financeiro

• Principais actividades e
responsabilidades
• Datas (de – até)
• Nome e endereço do empregador

Divulgação e comercialização dos produtos da Seguradora; Consultor.

Janeiro de 2000 – Julho de 2013
GIBB Portugal – Consultores de Engenharia Gestão e Ambiente, S.A.

• Tipo de empresa ou sector

Empresa de consultoria na área de engenharia, projecto, fiscalização, gestão e
coordenação de empreendimentos da construção com cerca de 100 funcionários

• Função ou cargo ocupado

Director da Qualidade, Ambiente, Segurança

• Principais actividades e
responsabilidades

Junho de 2012 – Julho de 2013:
• Na área da Gestão
Assessoria à Administração e à Direcção Financeira em todas as suas actividades;
Monitorização de indicadores de gestão;
Divulgação periódica de resultados.
Janeiro de 2004 – Julho de 2013:
• Qualidade, Ambiente e Segurança
Auditor Interno para as áreas da Qualidade, Ambiente e Segurança;
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• Principais actividades e
responsabilidades (continuação)

Definição, implementação, monitorização e melhoria do Sistema de Gestão Integrado
da Qualidade, Ambiente e Segurança (SGI QAS), o qual está certificado de acordo
com as normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001,
respectivamente;
Coordenação das actividades de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho;
Responsável pela Coordenação dos Sistemas de Emergência Internos;
Gestão Ambiental;
Planeamento e realização de acções de formação sobre as temáticas da Qualidade,
Ambiente e Segurança;
Desenvolvimento e monitorização de Planos da Qualidade para implementação em
actividades de Projecto, Gestão e/ou Fiscalização de empreendimentos da
construção, em particular nas áreas rodoviária e ferroviária;
• Recursos Humanos
Coordenação do processo de Avaliação de Desempenho dos funcionários da
empresa (processo suspenso em 2007);
Elaboração, com o apoio de um consultor externo, do modelo de gestão de recursos
humanos a implementar na empresa, designadamente, do modelo de avaliação de
desempenho, definição de objectivos e do plano de carreiras (processo suspenso em
2006);
Elaboração e gestão do Plano Anual de Formação (identificação de necessidades,
verificação das obrigações legais, manutenção de registos, etc.);
Preparação e acompanhamento de processos de recrutamento e selecção de
recursos humanos; manutenção de registos de candidatos, triagem de candidaturas.
• Comercial
Colaboração na elaboração de propostas de serviços no âmbito de concursos
públicos nacionais e internacionais, nas áreas da Qualidade, gestão documental e da
informação; Controlo dos documentos administrativos e legais;
Gestão da Base de Dados de controlo de propostas comerciais; divulgação de taxas
de sucesso;
Elaboração de Processos de pré-qualificação da GIBB Portugal como potencial
fornecedor de diversas entidades públicas e privadas, nos vários domínios de
actividade da empresa - Estudos, Projectos e Fiscalização – designadamente para as
Águas de Portugal, a EDP, a REN, a GALP, a Repsol, o Sistema RePro, etc.
• Outras actividades
Gestão de Projectos de Engenharia, com particular incidência na vertente contratual,
gestão de subcontratados, controlo de prazos e de custos;
Elaboração do processo de revalidação da Marca LNEC – Gestor Geral da Qualidade
de Empreendimentos da Construção, em conformidade com o DL 310/90 de 1 de
Outubro;
Consultas de mercado, compras e gestão de contratos diversos (ex.: fornecimento de
consumíveis, de equipamentos diversos, de mobiliário, etc.).
Janeiro de 2000 a Dezembro de 2003
• Qualidade
Adaptação do Sistema de Gestão da Qualidade da casa-mãe – GIBB House, em
Reading UK – à empresa e às actividades desenvolvidas em Portugal. Certificação
atribuída pela LRQA em 2001;
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Gestão e monitorização do Sistema de Gestão da Qualidade implementado;
Desenvolvimento de Sistemas de Gestão da Qualidade para implementação em
actividades de Fiscalização de Empreendimentos.
• Comercial
Colaboração na elaboração de propostas de serviços no âmbito de concursos
públicos nacionais e internacionais, na área de Gestão da Qualidade.
• Outras actividades
Elaboração do processo de revalidação da Marca LNEC – Gestor Geral da Qualidade
de Empreendimentos da Construção, em conformidade com o DL 310/90 de 1 de
Outubro.
• Datas (de – até)
• Nome e endereço do empregador

7 de Outubro de 1991 - 31 de Dezembro de 1999
F. Rolin – Engenharia e Consultoria Industrial, S.A.

• Tipo de empresa ou sector

Empresa de consultoria e gestão industrial, com cerca de 50 funcionários

• Função ou cargo ocupado

Consultora

• Principais actividades e
responsabilidades

Apoio técnico na Definição e Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade, de
acordo com as normas da série ISO 9000, em diversas empresas industriais e de
serviços.
Apresentação de propostas para melhoria dos processos organizacionais destas
empresas e sua implementação.
Colaboração directa na implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade e/ou
organizacionais nas seguintes empresas:
sector químico:

BRESFOR - Indústria do Formol, Lda.

metalomecânico: EMPRESA CICLISTA MIRALAGO, Lda.
CICLÓRBITA - Bicicletas Portuguesas, Lda.
MACAL HUSQUEVARNA, Lda.,
M. CAETANO HENRIQUES, Lda.
corticeiras:

CORTICEIRA VALÉRIO, S.A.
NOVOCORK - SOCIEDADE CORTICEIRA, LDA.
SOCIEDADE CORTICEIRA ROBINSON BROS, S.A.

de cartonagem: FAMARI – FÁBRICA MARINHENSE DE CARTONAGEM, Lda.
de mobiliário e afins:
MÓVEIS PEDROSAS, S.A.
Palser – Paletes da Sertã, Lda.

• Principais actividades e
responsabilidades

de porcelanas:

PORCEL - Indústria Portuguesa de Porcelanas, Lda.

serviços:

HEMOPORTUGAL - Sociedade de Material de Apoio à Diálise, Lda.

Definição, implementação e monitorização do Sistema de Gestão da Qualidade, da F.
Rolin, S.A., de acordo com a norma NP EN ISO 9001.
Realização de Auditorias Internas.
Realização de acções de formação sobre a temática da Qualidade.
Gestão de projectos co-financiados por fundos comunitários diversos.
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FORMAÇÃO ACADÉMICA E
PROFISSIONAL
• Datas (de – até)
• Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais
• Designação da qualificação atribuída
• Classificação obtida (se aplicável)
• Datas (de – até)
• Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais
• Designação da qualificação atribuída
• Classificação obtida (se aplicável)
• Datas (de – até)
• Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais
• Designação da qualificação atribuída
• Classificação obtida (se aplicável)
• Datas (de – até)
• Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais

• Designação da qualificação atribuída
• Classificação obtida (se aplicável)
• Datas (de – até)
• Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais

• Designação da qualificação atribuída
• Classificação obtida (se aplicável)
• Datas (de – até)
• Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais

• Designação da qualificação atribuída
• Classificação obtida (se aplicável)
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Outubro de 1998 a Janeiro de 2001
Universidade Aberta
Sistemas de Gestão, Auditorias, Controlo e Técnicas Estatísticas
Mestre em Gestão da Qualidade
Muito Bom
Outubro de 1985 a Dezembro de 1991
Instituto Superior Técnico
Matemática e química. Processos industriais
Licenciatura em Engenharia Química
Suficiente (13 valores)
Agosto de 2013
MetLife / Instituto de Seguros de Portugal
Mediação de Seguros – Ramo Vida e Ramo Não Vida (Real)
Mediador de Seguros (nº113393576)
70% Ramo Vida / 77% Ramo Não Vida
Julho 2012 (40 horas)
EIC – Empresa Internacional de Certificação em parceria com a AFNOR
Auditor Coordenador ISO 9001:2008 (IRCA)
Curso certificado pelo IRCA – International Register of Certificated Auditors. Este curso confere
competências para a realização de auditorias de 2ª e 3ª parte a sistemas de gestão da
qualidade.
(certificado nº 12023/2)
Aprovado

Março 2006 a Abril 2006 (40 horas – pós laboral)
ISLA - Instituto Superior de Línguas e Gestão
Curso de Sistemas Integrados de Gestão
Conceitos gerais sobre as normas; auditorias a sistemas integrados; legislação ambiental;
requisitos legais da segurança e saúde ocupacional; análise, identificação e avaliação de
aspectos e impactes e de perigos e riscos.
(certificado nº 158/2006)
Não aplicável

Dezembro de 2004 (48 horas - laboral)
SGS Portugal, S.A.
Curso de Auditorias a Sistemas Integrados da Qualidade, Ambiente e Segurança
Conceitos gerais sobre as normas; legislação ambiental e da segurança; técnicas de auditoria,
aspectos comportamentais em auditoria; relação auditor /auditado; realização de uma auditoria
em contexto real
(certificado nº 497/2004)
Não aplicável
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• Datas (de – até)

Janeiro 2002 (16 horas – laboral, Reading UK)
David Hutchins International, UK

• Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais

Auditor Course for ISO 9000:2000
Conceitos gerais sobre a norma ISO 9001:2000; técnicas de auditoria, aspectos
comportamentais em auditoria; relação auditor /auditado
Não aplicável
Não aplicável

• Designação da qualificação atribuída
• Classificação obtida (se aplicável)
• Datas (de – até)

2001 (48 horas - laboral)
LRQA-Lloyd’s Register Quality Assurance

• Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais

Certificação como «Auditor Interno ISO 9001:2000»
Conceitos gerais sobre a norma ISO 9001:2000; técnicas de auditoria, aspectos
comportamentais em auditoria; relação auditor /auditado
Certificado nº LIS 0100546
Não aplicável

• Designação da qualificação atribuída
• Classificação obtida (se aplicável)
• Datas (de – até)

1996 (35 horas - laboral)

• Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais

CEQUAL – Centro de Formação para a Qualidade
SPC - Controlo Estatístico do Processo
Conceitos fundamentais de estatística; técnicas de melhoria da qualidade; cartas de controlo;
capacidade do processo; planos de amostragem
Não aplicável
Não aplicável

• Designação da qualificação atribuída
• Classificação obtida (se aplicável)

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
PESSOAIS

LÍNGUA MATERNA

Português

OUTRAS LÍNGUAS

Inglês

Francês

Castelhano

Bom
Elementar
Elementar

Bom
Fraco
Elementar

(nível “Upper Waystage 3,
pelo Wall Street Institute)

• Compreensão escrita
• Expressão escrita
• Expressão oral

Bom
Bom
Bom

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
TÉCNICAS
.

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS

Prática corrente dos seguintes programas informáticos:
• WORD
• EXCEL
• POWERPOINT
• PROJECT
• INTERNET EXPLORER
• OUTLOOK
Conhecimentos do software STATISTICA
3º Ano do Curso de Piano do Conservatório de Lisboa

ARTÍSTICAS

OUTRAS APTIDÕES E
COMPETÊNCIAS

CARTA DE CONDUÇÃO
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Ordem dos Engenheiros, membro efectivo nº 38406
Associação Portuguesa para a Qualidade, membro singular nº 6094
CAP de Formador, certificado nº EDF 15240/2000
Emitida por DSV de Lisboa, com o nº L – 1331770 em 25 de Maio de 1992
18/02/2014

