
OCUPACIONAL
QUALIFICADOR

Aspectos práticos para a elaboração do 

 10 e 11 de Maio de 2023
20 e 21 de Setembro de 2023
6 e 7 de Dezembro de 2023

 

Luanda - Hotel Skyna

Inscreva-se já
927003483/921018466
contacto@sapientzia.com

Seminário Avançado

100% actualizado 2023



Desenvolvido para equipas de:
 

Recursos Humanos 
Relações Laborais 

Jurídicas

RH SPECIALIST

Análise exaustiva do contexto do Decreto Presidencial 96/22  
Aplicações práticas do QO 
Técnicas e metodologia para a elaboração e modificação do QO 
Princípios e conceitos de interesse específico: posto de trabalho,
tarefa, profissão, competência, níveis de competência, sistemas de
codificação, tipos de contrato, remunerações  
 Prazos para a elaboração e validação do QO
Multas e sanções previstas para os casos de incumprimento 

De acordo com o Decreto Presidencial 96/22 de 2 de Maio, o
Qualificador Ocupacional (QO) é um instrumento de gestão interna
obrigatório para todas as organizações com mais de 10 postos de
trabalho com distintas funções. 
As entidades que já possuem o QO e aquelas que passam a ser
obrigadas a tê-lo têm até ao dia 2 de Maio deste ano para o a
adaptarem ao referido Decreto.
O não cumprimento implica pesadas multas.

A S-Training conta com mais de 7 anos de experiência na realização
desta formação com índices de satisfação superiores a 90%. Quer
descobrir porquê? 

Elabore ou modifique o seu QO nas convocatórias de 10 e 11 de
Maio, 20 e 21 de Setembro ou 6 e 7 de Dezembro. 

Reserve a sua vaga quanto antes!
 



UNIDADE 1: ENQUADRAMENTO E
CONTEXTUALIZAÇÃO 

Para mais informação estamos à sua disposição 
927003483 / 921018466

contacto@sapientzia.com

PROGRAMA

Como, quando e porque surge o QO?
Contexto legal: a última actualização com o Decreto
Presidencial 96/22 de 2 de Maio 
Que benefícios e aplicações práticas proporciona
Que relação existe entre a Avaliação do Desempenho e o QO

RH SPECIALIST

UNIDADE 2: O QO NAS ORGANIZAÇÕES 

A importância organizacional do QO
Aplicações e vantagens do QO nas organizações 
Técnicas e metodologias para a elaboração e modificação do
QO

UNIDADE 3: O PROCESSO DE
ELABORAÇÃO/MODIFICAÇÃO DO QO

Princípios, definições e conceitos de interesse específico:
Posto de trabalho, tarefa, profissão, competências
Níveis de competência
Sistemas de codificação
Tipos de contrato 

Prazos para a elaboração/modificação 
Validação do QO junto às autoridades
Multas e sanções 



Horário
Recepção: 8h - 8h30
Início das Sessões: 8h30
Coffee breaks: 11h e 16h
Almoço: 13h - 14h
Fim das Sessões: 17h 

Temas de máxima actualidade
Aplicação prática e imediata 
Participação e intercatividade
Networking
Recursos Pedagógicos de alto
impacto
Formadores de referência 

Metodologia baseada em:
 

RH SPECIALIST

SESSÃO PRÁTICA E INTERACTIVA

Ao longo desta sessão@s Participantes vão elaborar e modificar 
 um QO baseando-se na informação proporcionada pelo Formador. 

Mãos à obra! 

Atenção personalizada em todos
os eventos

Para mais informação estamos à sua disposição 
927003483/ 921018466

contacto@sapientzia.com



1 Participante: 435.000 Kz
2 Participantes: 825.600 Kz
3 Participantes: 1.170.000 Kz 
Grupos de 5 Participantes (mesma empresa): 1.895.000 Kz
Grupos de 10 Participantes (mesma empresa): 3.600.000 Kz

Inscrições
 

Todas as inscrições incluem:
 

16 horas de formação especializada 
Material didático

Documentação de apoio
Certificados de Participação 

Coffee Breaks
Almoços

Contacte-nos
 

927003483
921018466

contacto@sapientzia.com

 

Seminário Avançado

Política de Cancelamento de Inscrições
 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias
úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído o valor da inscrição
excepto 15%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não
será possível a devolução do valor pago. No entanto, S- Training admite uma
substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser
notificada por escrito até 48 horas antes do início do Seminário.

Importante
 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for
efectuado antes da data de início do evento. Caso contrário a S-Training
reserva-se o direito de admissão. 


