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O PROJETO – PME2WORLD
A AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, encontra-se a 
dinamizar o projecto conjunto PME2WORLD – Programa de Qualificação e Capaci-
tação das PME (projecto nº 026478) apresentado ao Programa Operacional Com-
petitividade e Internacionalização, apoiada pelo FEDER, cujo período de execução 
decorre entre Agosto de 2017 e Outubro de 2019.

OBJETIVOS
•	 Aumentar	a	competitividade,	flexibilidade	e	capacidade	de	resposta	das	PMEs	ao	

mercado global, através de um crescimento sustentável, assente no reforço das 
capacidades de inovação na área industrial;

•	 Reforço	das	capacidades	estratégicas	das	PMEs	industriais,	da	sua	competitivida-
de e produtividade, dando-lhes condições de contexto de gestão industrial para 
que estas possam criar uma cultura de inovação.

MAIS-VALIAS
Possibilita beneficiar de consultoria especializada no processo de qualificação, por 
intermédio de um conjunto de acções nas tipologias:
1. Inovação organizacional e gestão; 
2. Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC);
3. Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos; 
4. Eco-inovação;
5. Qualidade.

REGIÃO DE INTERVENÇÃO:
Norte e Centro

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 
AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro

WEBSITE:
http://aida.pt/projectos/PME2WORLD.html
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Sumário Executivo

A AIDA CCI está a desenvolver o projecto 
“PME2WORLD” que visa reforçar as 
capacidades estratégicas e aumentar a 

competitividade e capacidade de resposta das 
PME ao mercado global. (ver caixa)

O presente documento, assenta em documen-
tos publicados por entidades acreditadas na 
área da normalização e visa identificar os prin-
cipais princípios, benefícios e estrutura de um 
sistema de gestão da qualidade.

Devido à eliminação das barreiras físicas e 
ao aumento do número de organizações a 
operar numa escala global, a necessidade 
de normas internacionais torna-se cada vez 
mais importante. A família das normas de 
gestão da qualidade ISO 9000, e em especial 
a ISO 9001, adquiriu ao longo dos anos de 
implementação uma reputação ao nível glo-
bal como ponto de partida para o estabele-
cimento efectivo e eficiente de sistemas de 
gestão da qualidade. 

Aproveitando o trabalho realizado no campo 
da normalização, pretende-se com este guia:

•	 Apresentar	 uma	noção	breve	do	 conceito 
de normalização e do funcionamento das 
normas e entidades responsáveis por estas;

•	 Apresentar	a importância da implemen-
tação de um sistema de gestão da qua-
lidade para as empresas;

•	 Apresentar	as	normas	presentes	na	família	
ISO 9000 e outras normas relevantes para 
a qualidade;

•	 Apresentar	 a NP EN ISO 9001:2015 – 
Sistemas de Gestão da Qualidade - Re-
quisitos, as suas características principais, 
estrutura e a relação entre estes dois ele-
mentos;

•	 Apresentar	 exemplos de benefícios e 
impactos directos da aplicação de um 
sistema de gestão da qualidade e normas;

•	 Abordar	 as	 actividades	 desenvolvidas	 no	
âmbito da qualidade pelas empresas inse-
ridas no programa PME2WORLD.
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TABElA 01
PME2WORLD- EMPRESAS INTERVENIENTES EM QuALIDADE

Akivinos, Lda.

António Eziquiel, Lda. 

Ar Junior, Lda. 

Box 4, Lda.

Carvalho & Mota, Lda.

Combitur, S.A.

ESI, Lda.

Exporplás, S.A.

Fabripixel, Lda.

Fullprojekts, Lda.

Fuste, S.A.

João Matos & Ribeiro 2, Lda.

Larus, Lda.

Less KW, Lda.

Litoral Regas, Lda.

Macro-Frio, S.A.

Metaveiro, Lda.

Noraqua, Lda.

O2A - Autoadesivos, S.A.

Pabi, S.A.

Pribogás, Lda.

RO7 - Engenharia, Lda.

Transportes S.J.M., Lda.

Virtugal, Lda.

Workstation, Lda.
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No âmbito do programa “PME2WORLD”, 25 
empresas apresentaram como área de inter-
venção a qualidade (apresentadas na Tabela 1) 
com a implementação da norma nP EN ISO 
9001:2015- Sistemas de Gestão da Qua-
lidade.

Assim sendo, atendendo às áreas de interven-
ção das empresas participantes no programa 
PME2WORLD, este guia de boas práticas 
incide sobre a implementação da norma NP 
EN ISO 9001:2015- Sistemas de Gestão da 
Qualidade -Requisitos. Para a sua elaboração 
foram utilizados os seguintes documentos:

•	 Guia do utilizador ISO 9001:2015 
(APCER, Dezembro 2015) – o “Guia do Uti-
lizador ISO 9001:2015” é uma publicação 
realizada pela APCER1 com o intuito de 
“partilhar a experiência da APCER na ativi-
dade de certificação de sistemas de gestão 
da qualidade (SGQ) e transmitir a sua pers-
pectiva de utilização pelas Organizações 
que a adotam”.O guia tem como objecti-
vo “i) providenciar uma base de entendi-
mento comum e partilhada entre a APCER 
e as partes interessadas relativamente à 
utilização da norma ISO 9001:2015 pelas 
Organizações e no contexto da sua certi-
ficação; ii) explorar as potencialidades de 
desenvolvimento dos SGQ através da sua 
adopção; iii) comunicar as expectativas da 
APCER no processo de avaliação do SGQ; 
iv) informar sobre aspectos relevantes do 
processo de certificação, guia essenciais 
para a acreditação e normas relacionadas; 
v) analisar as alterações introduzidas pela 
ISO 9001:2015”;    
(Este e outros guias relevantes podem ser 
adquiridos em https://www.apcergroup.
com/pt/guias-e-publicacoes)

•	 Norma Portuguesa NP EN ISO 
9001:2015 (Instituto Português da Qua-
lidade, 2015-10-14) – consiste na Norma 
Europeia (EN ISO 9001:2015) com estatuto 
de Norma Portuguesa (NP) preparada pela 
Comissão Técnica de Normalização CT 80 
“Gestão da qualidade e garantia da qua-
lidade” cuja coordenação é assegurada 
pelo Organismo de Normalização Setorial, 
Associação Portuguesa para a Qualidade 
(ONS/APQ). A sua tradução é da respon-
sabilidade do Instituto Português da Quali-
dade.

•	 ISO 9000: Selection and use of the ISO 
9000 family standards (ISO, 2016) – de-
senvolvida pelo comité técnico ISO/TC 176, 
esta brochura disponibiliza ao leitor uma 
visão geral dos standards core da família 
ISO 9000, um processo passo-a-passo para 
a implementação de um sistema de gestão 
da qualidade, exemplos de aplicações típi-
cas da norma e uma bibliografia da família 
de normas ISO 9000;

• ISO 9001: Reaping the benefits of ISO 
9001 (ISO, 2019) – esta brochura publi-
cada pela ISO permite ao leitor uma visão 
geral sobre a ISO 9001 apresentando o 
conceito de sistema de gestão e os seus 
benefícios, a questão da certificação da 
norma e a demonstração de algumas his-
tórias de sucesso;

•	 Economic benefits of standards: Inter-
national case studies Volume 1 (ISO, 
2011) and Volume 2 (ISO, 2012) – publica-
do pela ISO, estes 2 relatórios apresentam 
um conjunto de estudos de caso realizados 
por diversos membros do corpo ISO a em-
presas localizadas em países e indústrias 
diferentes. Apresenta a ferramenta “ISO 
Methodology” que permite a avaliação 
quantitativa dos impactos da aplicação de 1. APCER - Associação Portuguesa de Certificação
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normas em organizações, partindo depois 
para a apresentação de vários estudos de 
caso;

•	 Folheto Guia PME: Use normas, marque 
a diferença (IPQ) – elaborado pelo Instituto 
Português da Qualidade, este folheto inclui 
informações sobre a aplicação de normas, 
o seu cumprimento quando obrigatório e 
outras normas relevantes de carácter trans-
versal;

•	 Folheto Normalização (IPQ) – realizado 
pelo Instituto Português da Qualidade, 
este folheto apresenta a informação relati-
va à Normalização;

•	 Folheto Instituto Português da Qua-
lidade: 10 razões para o uso de Normas 

(IPQ) – elaborado pelo Instituto Português 
da Qualidade, este folheto apresenta bene-
fícios da aplicação de normas em organiza-
ções; (Este e outros documentos relevantes 
podem ser visualizados em http://www1.
ipq.pt)

• ISO Committee on Conformity Asses-
sment: Expected outcomes for accre-
dited certification to ISO management 
system standards such as ISO 9001 and 
ISO 14001 (ISO, 2018) – esta brochura re-
alizada pelo ISO e aprovada pelo Interna-
tional Accreditation Forum (IAF) apresenta 
o significado da certificação de sistema de 
gestão acreditado e dos seus resultados 
esperados.
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A qualidade é um factor crítico para a 
sustentabilidade das empresas a longo 
prazo. Das várias definições do concei-

to “qualidade”, duas são de importância crí-
tica para a gestão da qualidade (Juran & Go-
dfrey, 1998):

1. “Qualidade” significa as várias característi-
cas dos produtos que vão ao encontro das 
necessidades dos clientes, e como tal, pro-
videnciam a sua satisfação. Neste sentido, o 
significado de qualidade encontra-se orien-
tado para o rendimento. A finalidade de me-
lhor qualidade é de providenciar uma maior 
satisfação dos clientes, e por consequente, 
tentar aumentar o rendimento. Contudo, for-
necer características com melhor e/ou mais 
qualidade normalmente requerem um inves-
timento, envolvendo por norma aumento de 
custos. Maior qualidade neste sentido nor-
malmente significa “custos maiores”;

2. “Qualidade” significa liberdade de defei-
tos, liberdade de erros que requerem rea-
lizar trabalho repetido (retrabalhar) ou que 

resultam na falha do produto, conduzindo à 
insatisfação do cliente, reclamações destes, 
e assim por adiante. Neste sentido, o signi-
ficado de qualidade encontra-se orientado 
para os custos, e maior qualidade normal-
mente significa “custos menores”.

A tabela da página seguinte elabora o signifi-
cado das duas definições de qualidade

Assim, ao longo deste documento a definição 
de qualidade adoptada corresponde ao con-
ceito de qualidade como liberdade de de-
feitos. Desta forma, a qualidade torna-se num 
factor crítico para a satisfação dos clientes e 
manter a sua lealdade de forma a continuarem 
a interagirem com a empresa e adquirirem os 
seus produtos e serviços no futuro. 

É neste sentido que a implementação de um 
processo de normalização, por intermédio da 
implementação de normas ISO, em especial 
da família ISO 9000, permite às empresas inci-
direm sobre o factor qualidade.

qualidade
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TABElA 02
O SIGNIFICADO DE QuALIDADE

Fonte: Adaptado de (Juran & Godfrey, 1998)



12

AS BOAS PRÁTICAS AO NÍVEL DA QUALIDADE 
NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORA

GUIA DE BOAS PRÁTICAS

Boas Práticas no 
âmbito da Qualidade

2.1 NORmAlIzAçãO - ISO
A Normalização é “a actividade destinada a 
estabelecer, face a problemas reais ou poten-
ciais, disposições para a utilização comum e 
repetida, tendo em vista a obtenção do grau 
óptimo de ordem, num determinado contex-
to. Consiste de um modo particular, na formu-
lação, edição e implementação de Normas.” 
(Instituto Português da Qualidade - IPQ).2

Uma norma consiste num documento técni-
co de aplicação voluntária e continuada, que 
resulta do consenso entre todas as partes in-
teressadas e aprovada por um organismo re-
conhecido a nível nacional, europeu e interna-
cional.

2. O IPQ é o Organismo Nacional de Normalização (ONN) em Portugal 
responsável por assegurar a coordenação do Subsistema da Normali-
zação

fIGURA 01
ESTRuTuRA DE NORMA
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Quando utilizadas correctamente, permitem 
facilitar a competitividade das organizações e 
serviços. Por um lado, garantem a segurança 
dos produtos, equipamentos e sistemas, dimi-
nuindo os erros e reduzindo custos. Por outro 
lado,	 representam	 o	 reflexo	 da	 investigação,	
desenvolvimento e inovação, promovendo um 
entendimento técnico comum, assegurando a 
compatibilidade e interoperabilidade. Por fim, 
permitem ainda facilitar os actos contratuais, 
bem como, a entrada em novos mercados.

A Organização Internacional de Normalização 
(ISO), com sede em Genebra na Suíça, foi fun-
dada em 1947 tendo por missão facilitar o co-
mércio mundial promovendo a harmonização 
global. A organização publica normas interna-
cionais numa variedade vasta de tópicos com 
base num consenso internacional entre grupos 
de peritos reconhecidos e nomeados pelos 
seus respectivos organismos membros. Actu-
almente, o reportório de normas é constituído 
por quase 20.000 normas diferentes, abran-

gendo um leque variado de especificações, 
inspecções e métodos de teste de produtos 
e serviços, bem como vários sistemas de ges-
tão em áreas como a qualidade, o ambiente, 
a segurança alimentar, dispositivos médicos, 
segurança de informação, entre outros.

Na Europa, existem 33 organismos nacionais 
de normalização (ONN), sendo o Instituto Por-
tuguês da Qualidade (IPQ), membro da ISO e 
do Comité Europeu de Normalização (CEN), 
quem assume este papel em Portugal de res-
ponsável pela gestão do processo normativo. 
Adoptando uma política descentralizada, o 
IPQ qualifica entidades portuguesas que o so-
licitem (e satisfaçam os critérios para o efeito) 
tornando-as em Organismos de Normalização 
Sectorial (ONS). Os ONS são reconhecidos 
pelo ONN para exercerem actividades de Nor-
malização num dado domínio, no âmbito do 
Sistema Português da Qualidade. 

Desta forma, compete ao IPQ enquanto ONN, 
qualificar os ONS, criar as Comissões Técnicas 
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(CT), promover a elaboração, a aprovação e 
a homologação dos documentos normativos 
portugueses, bem como, a adopção dos do-
cumentos normativos europeus.

A CT 80 – Gestão da qualidade e garantia da 
qualidade, é a comissão técnica que representa 
Portugal na ISO/TC176, colaborando no pro-
cesso de elaboração e revisão das normas e 
sendo da sua responsabilidade a tradução das 
normas para português. A CT 80 está estrutura-
da nas subcomissões detalhadas na tabela 3.

O processo de desenvolvimento de normas 
ISO é realizado por Comités Técnicos (Techni-
cal Committees- TC), como por exemplo o TC 
176 no caso da gestão de qualidade e garantia 
de qualidade, sendo a norma ISO 9001 sob 
a responsabilidade do subcomité TC 176/SC2 
Sistemas de Qualidade.

Apesar de a certificação por terceiros não ser 
exigida pela norma, é um método comum de 
demonstração de conformidade. Sendo os 

fIGURA 02
HIERARQuIA DOS ORGANISMOS

NACIONAIS DE NORMALIzAÇÃO

TABElA 03
SuBCOMISSõES DA CT 80

Fonte: Adaptado de (APCER, Dezembro 2015)
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organismos de certificação acreditados por 
organismos internacionais de acreditação re-
conhecidos com base nas normas publicadas 
pelo Comité de Avaliação da Conformidade 
da ISO, isto permite proporcionar confiança 
aos clientes que a organização lhes irá provi-
denciar de forma consistente produtos e servi-
ços em conformidade.

Desta forma, a certificação de um sistema de 
gestão acreditado permite providenciar con-
fiança de que a organização tem um sistema de 
gestão em conformidade com os requerimentos 
específicos da norma ISO em questão. Em par-
ticular, os clientes podes esperar que a organi-
zação:

1. Detém um sistema apropriado para o seu 
contexto organizacional e âmbito de certi-
ficação;

2. Define políticas apropriada para o objecti-
vo específico do sistema de gestão;

3. Lida com os riscos e oportunidades asso-
ciados com o seu contexto e objectivos;

4. Analisa e compreende as necessidades e 
expectativas dos clientes, bem como, os 
estatutos relevantes e a regulação neces-
sária relacionada com os seus produtos, 
processos e serviços;

5. Garante que as características dos produ-
tos, processos e serviços foram especifi-
cadas de forma a cumprir com os requeri-
mentos dos clientes e estatutos aplicáveis/
regulamentos requeridos;

6. Determina e gere os processos necessários 
para alcançar os resultados esperados pre-
tendidos pela norma do sistema de ges-
tão;

7. Garante a disponibilidade de recursos neces-
sários para apoiar as operações e monitorizar 
estes produtos, processos e serviços;

8. Monitoriza e controla os processos de pro-
duto definidos e características de serviços;

9. Tem por objectivo a prevenção de não con-
formidades, implementando um processo 
de melhoria sistemático colocado para:

TABElA 03
SuBCOMISSõES DA CT 80
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a. Reagir e corrigir quaisquer não confor-
midades que ocorram (incluindo não 
conformidades de produto ou serviço 
que são detectados após entrega);

b. Determinar as causas de não conformi-
dade e tomar acções correctivas para 
evitar futuras ocorrências;

c. Determinar se não conformidades si-
milares existem, ou que podem ocorrer 
potencialmente;

d. Implementar quaisquer acções neces-
sárias;

e. Rever a efectividade de qualquer acção 
correctiva realizada;

f. Abordar reclamações de partes interes-
sadas;

10. Implementou processos de auditoria in-
terna e de revisão de gestão efectivos;

11. Monitoriza, analisa, avalia e melhora a 
efectividade do seu sistema de gestão;

12. Implementou processos de comunicação 
interna, bem como, de comunicação e 
resposta a partes externas interessadas.

Em suma, a acreditação proporciona aos 
clientes da organização uma medida adicio-
nal de confiança, uma vez que o organismo 
de certificação realiza as suas auditorias dos 
sistemas de gestão em conformidade com 
princípios internacionalmente aceites.

Por outro lado, o processo de implemen-
tação é importante para a obtenção total 
dos benefícios de um sistema de gestão da 
qualidade. Sendo o sistema de gestão da 
qualidade um sistema dinâmico que evolui 
com o passar do tempo por intermédio de 
períodos de melhoria, torna-se necessário 
determinar as actividades que existem e a 
suas aptidões dentro do contexto da orga-
nização.

Um sistema de gestão da qualidade formal 
providencia um modelo para o planeamen-
to, execução, monitorização e melhoria do 
desempenho das actividades de gestão da 
qualidade. Durante o seu desenvolvimento, os 
princípios e conceitos fundamentais apresen-
tados na ISO 9000 podem providenciar orien-
tação valiosa.

Assim sendo, para o sucesso de um sistema 
de gestão da qualidade este deve encaixar 
na organização em causa. Para tal, existem 
7 etapas que permitem auxiliar e orientar a 
sua implementação:

1. Empenhar a gestão de topo:
•	 Nas	razões	de	implementação	do	siste-

ma de gestão da qualidade;
•	 Na	determinação	do	contexto	da	orga-

nização, objectivos estratégicos e pro-
cessos de negócio;

•	 Na	 determinação	 das	 necessidades	 e	
expectativas dos clientes e partes inte-
ressada;

•	 Na	 compreensão	 dos	 princípios	 da	
gestão da qualidade descritos na ISO 
9000;

•	 Na	 revisão	das	 implicações	do	pensa-
mento baseado no risco;

•	 Na	definição	dos	objectivos	da	organi-
zação;

•	 Na	descrição	do	âmbito	do	sistema	de	
gestão da qualidade;

•	 Na	 determinação	 dos	 objectivos	 de	
qualidade;

2. Identificar processos chave:
•	 Identificar	 os	 processos	 necessários	

para a entrega de produtos e serviços;
•	 Compreender	 os	 requerimentos	 ISO	

9001;
•	 Determinar	 os	 riscos	 e	 oportunidades	

aplicáveis aos processos;
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3. Planear o Sistema de Gestão da Qualida-
de:
•	 Identificar	 os	 gaps	 existentes	 entre	 o	

sistema actual e os requerimentos do 
sistema de gestão da qualidade;

•	 Identificar	 os	 controlos	 de	 processos	
necessários;

•	 Definir	 as	 necessidades	 do	 ambiente	
de trabalho;

•	 Definir	as	técnicas,	capacidades	e	insta-
lações necessárias;

4. Documentar o sistema de gestão da quali-
dade:
•	 Documentar	 os	processos,	 actividades	

e controlos necessários;
•	 Preparar	 a	 informação	 documentada	

(procedimentos e registos) requeridos 
pela norma e de acordo com as neces-
sidades;

•	 Garantir	a	conformidade	do	sistema	de	
gestão da qualidade face aos requeri-
mentos da ISO 9001;

5. Implementar o sistema de gestão da quali-
dade:
•	 Implementar	e	gerir	os	processos;
•	 Controlar	os	equipamentos	de	monito-

rização e medição;
•	 Dar	formação	aos	trabalhadores;
•	 Verificar	 a	 efectividade	 das	 operações	

dos processos;

6. Gerir o sistema de gestão da qualidade:
•	 Monitorizar	e	avaliar	o	desempenho;
•	 Auditar	a	efectividade	dos	processos;
•	 Dar	enfoque	à	satisfação	dos	clientes;
•	 Lidar	com	alterações	operacionais	e	do	

sistema;
•	 Realizar	revisões	ao	processo	de	gestão;

7. Melhorar o sistema de gestão da qualidade:

•	 Procurar	 a	 certificação/registo	 do	 sistema	
de gestão da qualidade;

•	 Ambicionar	 a	 melhoria	 com	 referência	 à	
ISO 9004;

•	 Considerar	 implementar	 excelência	 nas	
operações da organização.

2.2 NORmA DA QUAlIDADE: 
fAmílIA ISO 9000
As normas que constituem as séries ISO 9000 
são referentes ao âmbito da qualidade e são 
as publicações da ISO mais reconhecidas. Ten-
do sido publicada pela primeira vez em 1987, 
a norma ISO 9001 foi submetida a quatro re-
visões (1994, 2000, 2008 e 2015) de forma a 
reflectir	os	avanços	na	tecnologia	e	aplicação	
da gestão da qualidade.

A família ISO 9000 é constituída actualmente 
por quatro normas principais:

•	 ISO 9001:2015: Sistema de Gestão da 
Qualidade – Requerimentos – é utilizada 
para o estabelecimento de um sistema de 
gestão da qualidade providenciando con-
fiança na capacidade da organização de 
providenciar produtos que preenchem as 
necessidades e expectativas dos clientes. 
A ISO 9001 especifica os requerimentos 
pelos quais o sistema de gestão da quali-
dade pode ser certificado por uma entida-
de externa;

•	 ISO 9000:2015: Sistema de Gestão da 
Qualidade – Fundamentos e vocabulário 
– fornece os conceitos, princípios e voca-
bulário fundamentais utilizados em toda 
a série de normas ISO 9000. Estabelece o 
cenário para a compreensão dos elemen-
tos básicos da gestão da qualidade descri-
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tos nas normas ISO. ISO 9000 introduz os 
utilizadores aos 7 princípios de gestão da 
qualidade;

•	 ISO 9004:2018: Gestão da Qualidade- 
Gestão do sucesso sustentado de uma 
organização – é utilizada para estender 
os benefícios obtidos da ISO 9001 a todas 
as partes interessadas ou afectadas pelas 
operações da organização, incluindo tra-
balhadores, fornecedores, parceiros, entre 
outros;

•	 ISO/TS 9002:2016: Sistemas de gestão 
da Qualidade – Directrizes para aplicar 
a ISO 9001:2015 – providencia orienta-
ção na intenção dos requerimentos na ISO 
9001:2015 com exemplos de passos pos-
síveis que uma organização pode realizar 
com o intuito de concretizar os requeri-
mentos;

Existe ainda um conjunto de normas e direc-
trizes adicionais desenvolvidas pelo ISO TC 
176 e que fazem parte da família ISO 9000 das 
quais os utilizadores devem considerar como 
beneficiar da sua utilização:

•	 ISO 10001, Gestão de Qualidade – Sa-
tisfação do cliente – Linhas de orientação 
para códigos de conduta das organiza-
ções;

•	 ISO 10002, Gestão de Qualidade – Sa-
tisfação do cliente – Linhas de orientação 
para tratamento de reclamações nas orga-
nizações;

•	 ISO 10003, Gestão da Qualidade – Sa-
tisfação do cliente – Linhas de orientação 
para	a	resolução	externa	de	conflitos;

•	 ISO 10004, Gestão de Qualidade – Sa-
tisfação do cliente – Linhas de orientação 
para a monitorização e a medição;

•	 ISO 10005, Sistemas de gestão de qua-
lidade – Linhas de orientação para planos 
de qualidade;

•	 ISO 10006, Sistemas de gestão de quali-
dade – Linhas de orientação para a gestão 
da qualidade em projectos;

•	 ISO 10007, Sistemas de gestão de quali-
dade – Linhas de orientação para a gestão 
da configuração;

•	 ISO 10008, Gestão de qualidade – Sa-
tisfação do cliente – Linhas de orientação 
para transacções comerciais electrónicas 
B2B (business-to-business);

•	 ISO 10012, Sistemas de gestão da medi-
ção – Requisitos para processos de medi-
ção e equipamento de medição;

•	 ISO/TR 10013, Linhas de orientação para 
documentação do sistema de gestão da 
qualidade;

•	 ISO 10014, Gestão da qualidade – Linhas 
de orientação para a obtenção de benefí-
cios financeiros e económicos;

•	 ISO 10015, Gestão da qualidade – Linhas 
de orientação para a formação;

•	 ISO/TR 10017, Linhas de orientação em 
técnicas estatísticas para a ISO 9001:2000;

•	 ISO 10018, Gestão da qualidade – Linhas 
de orientação relativas ao envolvimento e 
à competência das pessoas;

•	 ISO 10019, Linhas de orientação para a se-
lecção de consultores de sistemas de ges-
tão da qualidade e para a utilização dos 
seus serviços;

•	 ISO 19011:2011 – Linhas de orientação 
para auditorias a sistemas de gestão.
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23 NP EN ISO 9001:2015
A implementação dos requisitos da ISO 9001 
constitui o ponto de partida para a maior parte 
das organizações que procuram implementar 
qualquer tipo de sistema de gestão formal.

Rectificada em 14-09-2015, a norma NP EN 
ISO 9001:2015 é a versão portuguesa da Nor-
ma Europeia EN ISO 9001, tendo os mesmos 
estatutos que as versões oficiais. Sendo a tra-
dução da responsabilidade do Instituto Portu-
guês da Qualidade, a presente Norma Euro-
peia existe nas três versões oficiais (alemão, 
francês e inglês).

Sendo alvo de certificação, a NP EN ISO 
9001:2015 Sistemas de Gestão da Quali-
dade – Requisitos pertence à família de nor-
mas ISO 9000 e define os requerimentos para 
a implementação de um sistema de gestão da 
qualidade, ajudando empresas e organizações 
a tornarem-se mais eficientes e a melhorar a 
satisfação dos seus clientes.

Enquanto que um sistema de gestão consiste 
num sistema que define as operações da orga-
nização para que esta alcance os seus objecti-
vos, um sistema de gestão de qualidade defi-
ne a forma como a organização pode alcançar 
os requerimentos dos seus clientes e outros 
stakeholders afectados pelo seu trabalho.

Desta forma, a ISO 9001 é baseada na ideia da 
melhoria contínua, tendo sido desenhada para 
ser	 suficientemente	 flexível	 para	 ser	 utilizada	
por diversos tipos de organizações. Como tal, 
a própria norma não estabelece os objectivos 
relacionados com a “qualidade” ou “alcançar 
necessidades dos clientes”, mas requere sim 
que as organizações definam elas próprias es-
tes objectivos e que melhorem continuamente 
os seus processos de forma a alcançá-los. Uma 

vez atingidos, devem ser reavaliados, dando 
continuidade ao ciclo de melhoria contínua.

Um bom sistema de gestão da qualidade pode 
trazer benefícios a organizações de todas as 
dimensões e em todos os sectores. Na sua re-
visão ISO 9001:2015, uma das principais me-
lhorias foi tornar a norma acessível a todos os 
tipos de organizações, incluindo organizações 
orientadas para os serviços. Os princípios de 
uma gestão de qualidade que formam a base 
para a ISO 9001:2015 são:

•	 Foco no cliente: O foco principal da ges-
tão da qualidade é a satisfação e cumpri-
mento dos requisitos dos clientes e o esfor-
ço para exceder as suas expectativas;

•	 Liderança: Os Líderes estabelecem a di-
recção e criam as condições para que as 
pessoas se comprometam a atingir os ob-
jectivos da organização;

•	 Comprometimento das pessoas: É es-
sencial para melhorar a capacidade de cria-
ção de valor a existência de pessoas habi-
litadas e empenhadas ao longo de toda a 
estrutura da organização;

•	 Abordagem por processos: De forma a 
obter resultados consistentes da forma mais 
eficaz e eficiente torna-se necessário que as 
actividades sejam compreendidas e geridas 
como processos interligados, funcionando 
como um sistema integrado coerente;

•	 Melhoria: O enfoque num processo contí-
nuo de melhoria é essencial para o sucesso;

•	 Tomada de decisão baseada em evi-
dências: Para a obtenção dos resultados 
desejados torna-se necessário basear as 
decisões nos dados e informações prove-
nientes das análises e avaliações;

•	 Gestão das relações: É essencial para a 
manutenção a longo prazo do sucesso uma 
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gestão por parte das organizações com as 
partes interessadas relevantes, como por 
exemplo os fornecedores.

Algumas das características principais e me-
lhorias mais importantes incorporadas na últi-
ma revisão da ISO 9001:2015 foram:

• Criação de uma estrutura harmonizada – A 
ISO 9001:2015 apresenta uma nova estru-
tura que facilita o trabalho para organiza-
ções que optem por escolher ter um siste-
ma único de gestão integrado para atender 
às exigências de várias famílias de normas, 
como a ISO 9001 (Qualidade), a ISO 14001 
(Ambiental) ou a ISO 27001 (Segurança de 
Informações);

•	 Contexto	 da	Organização	 –	Cada	 organi-
zação é única e como tal não existe uma 
solução comum apropriada a todas as si-
tuações. A ISO 9001:2015 requer às orga-
nizações que estas determinem o contex-
to específico do negócio no qual operam. 
Desta forma, é assegurado que o sistema 
de gestão da qualidade é apropriado a 
esse contexto;

•	 Abordagem por processos – A ISO 
9001:2015 mantém um forte enfâse na 
abordagem por processos;

•	 Pensamento baseado em risco – O en-
foque no pensamento baseado no risco 
está integrado na norma, sendo que a or-
ganização precisa de identificar os riscos 
e oportunidades associados às suas acti-
vidades e tomar medidas para reduzir os 
riscos de produzir produtos e serviços não 
conformes. O sistema de gestão da quali-
dade obriga a que todos os processos ne-
cessários sejam geridos de acordo com o 
ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) de forma 
a induzir uma mentalidade de pensamento 
baseado no risco;

•	 Enfoque no resultado – A ISO 9001:2015 
dá enfoque à capacidade de o sistema de 
gestão da qualidade cumprir com os seus 
objectivos. A medida de eficácia consiste 
na capacidade de a organização dar con-
fiança sobre a sua capacidade de fornecer 
produtos e serviços que vão ao encontro 
dos requisitos dos clientes.

Sendo a implementação de um sistema de 
gestão da qualidade uma decisão estratégica 
para uma organização, podendo ajudar a me-
lhorar o seu desempenho global, a sua imple-
mentação baseada na norma ISO 9001:2015 
permite às empresas obterem um conjunto de 
potenciais benefícios:

i. A aptidão para fornecer de forma consis-
tente produtos e serviços que satisfaçam 
tanto os requisitos dos clientes como as 
exigências estatutárias e regulamentares 
aplicáveis;

ii. Facilitar oportunidades para aumentar a 
satisfação do cliente;

iii. Abordar riscos e oportunidades associados 
ao seu contexto e objectivos;

iv. A aptidão para demonstrar a conformida-
de com requisitos especificados do siste-
ma de gestão da qualidade;

v. Expandir para novos mercados, uma vez 
que certos sectores e clientes requerem a 
certificação da ISO 9001 antes de realiza-
rem negócios;

vi. Identificar e responder ao risco associado 
com a organização;

vii. Trabalhar de forma mais eficiente uma vez 
que todos os processos se encontram ali-
nhados e compreendidos por todos os 
elementos na organização, aumentando a 
produtividade e eficiência e reduzindo cus-
tos internos.
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Conforme o descrito anteriormente, apesar da 
norma NP EN ISO 9001:2015 ser alvo de cer-
tificação, esta não é obrigatória, podendo as 
organizações e empresas utilizar a norma para 
melhorar o seu funcionamento sem certifica-
ção. No entanto, a certificação é uma forma 
de sinalizar aos clientes, fornecedores e outros 
stakeholders que a norma foi implementada 
de forma apropriada. Por outro lado, apesar 
de opcional, alguns fornecedores, governos 
ou empresas publicas exigem a certificação 
da norma para estabelecerem contractos com 
fornecedores. A sua versão actual apresenta a 
seguinte estrutura:

- Preâmbulo nacional

- Preâmbulo

- Nota de endosso

- Introdução

- 0.1 Generalidades

- 0.2 Princípios de gestão da qualidade

- 0.3 Abordagem por processos

- 0.4 Relacionamento com outras normas de 
sistemas de gestão

- 1. Objectivo e campos de aplicação

- 2. Referências normativas

- 3. Termos e definições

- 4. Contexto da organização

 - 4.1 Compreender a organização e o seu 
contexto
- 4.2 Compreender as necessidades e 

as expectativas das partes interessa-
das

- 4.3 Determinar o âmbito do sistema de 
gestão da qualidade

- 4.4 Sistema de gestão da qualidade e 
respectivos processos

- 5. Liderança
- 5.1 Liderança e compromisso
- 5.2 Política

- 5.3 Funções, responsabilidades e auto-
ridades organizacionais

- 6. Planeamento
- 6.1 Acções para tratar riscos e oportuni-

dades
- 6.2 Objectivos da qualidade e planea-

mento para os atingir
- 6.3 Planeamento das alterações

- 7. Suporte
- 7.1 Recursos
- 7.2 Competências
- 7.3 Consciencialização
- 7.4 Comunicação
- 7.5 Informação documentada

- 8. Operacionalização
- 8.1 Planeamento e controlo operacio-

nal
- 8.2 Requisitos para produtos e serviços
- 8.3 Design e desenvolvimento de pro-

dutos e serviços
- 8.4 Controlo dos processos, produtos e 

serviços de fornecedores externos
- 8.5 Produção e prestação do serviço
- 8.6 Libertação de produtos e serviços
- 8.7 Controlo de saídas não conformes

- 9. Avaliação do desempenho
- 9.1 Monitorização, medição, análise e 

avaliação
- 9.2 Auditoria interna
- 9.3 Revisão pela gestão

- 10. Melhoria
- 10.1 Generalidades
- 10.2 Não conformidade e acção correc-

tiva
- 10.3 Melhoria contínua

- Anexos
- Anexo A (informativo) Clarificação da 

nova estrutura, terminologia e concei-
tos

- A.1 Estrutura e terminologia
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- A.2 Produtos e serviços
- A.3 Compreender as necessidades e as 

expectativas das partes interessadas
- A.4 Pensamento baseado em risco
- A.5 Aplicabilidade
- A.6 Informação documentada
- A.7 Conhecimento organizacional
- A.8 Controlo dos processos, produtos e 

serviços de fornecedores externos
- Anexo B (informativo) Outras Normas 

relativas a gestão da qualidade e a sis-
temas de gestão da qualidade desen-
volvidas pelo ISO/TC 176

- Bibliografia

Tendo a norma ISO 9001 os sete princípios 
de gestão da qualidade apresentados na ISO 
9000 como pilares e suporte fundamental, es-
tes representam uma chave de interpretação 
da norma.

Cada princípio encontra-se apresentado, es-
tando descrito a fundamentação da sua impor-

tância para a organização, e completado com 
exemplos de benefícios para a organização 
fruto da sua adopção. A adopção dos princí-
pios possibilita às organizações a capacidade 
de gerirem os desafios provenientes do con-
texto em que se encontram inseridas.

Desta forma, os princípios e os conceitos da 
ISO 9000 podem ser utilizados pelas organiza-
ções como base de interpretação da ISO 9001 
na formação das pessoas, como ferramenta 
de comunicação interna e externa com partes 
interessadas ou como ferramenta de verifica-
ção da abordagem da organização à gestão 
da qualidade.

É essencial que a interpretação da norma seja 
acompanhada sempre por estes princípios de 
forma a melhorar a sua interpretação. Como 
tal, é possível interligar os princípios da ges-
tão da qualidade com os requisitos da norma 
NP EN ISO 9001:2015 de forma a facilitar a 
sua adopção e implementação.

fIGURA 04
SETE PRINCíPIOS DA GESTÃO DA QuALIDADE
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Princípio 1: Foco no cliente - O foco principal 
da gestão da qualidade é a satisfação e cum-
primento dos requisitos dos clientes e o esfor-
ço para exceder as suas expectativas

A sustentabilidade das organizações encontra-
se assente na sua capacidade de cuidar dos 
seus clientes. É essencial compreender o que 
pretendem e fornecer produtos e serviços que 
vão ao encontro das suas necessidades e ex-
pectativas.

Num mercado cada vez mais global e compe-
titivo, composto por alterações frequentes, de 
forma a assegurar a manutenção dos seus clien-
tes torna-se imprescindível a criação de valor 
por via do cumprimento destas expectativas.

A tabela 3 apresenta os elementos da estrutu-
ra da norma interligados com este princípio.

Princípio 2: Liderança - Os Líderes estabele-
cem a direcção e criam as condições para que 
as pessoas se comprometam a atingir os ob-
jectivos da organização

Os objectivos e a direcção da organização são 
definidos pelos líderes das organizações. Estes 
criam as condições necessárias para que a or-

ganização trabalhe com a finalidade de alcan-
çar os resultados pretendidos.

Para atingir os objectivos é necessário que as 
pessoas actuem como um todo, orientada pe-
los mesmo objectivos. Por esse motivo, a lide-
rança torna-se essencial de forma a transmitir 
as informações e direcções às pessoas e para 
certificar que estas se sentem apoiadas e esti-
muladas nas suas actividades.

A tabela 4 apresenta os elementos da estrutu-
ra da norma interligados com este princípio.

Princípio 3: Comprometimento das pessoas 
- É essencial para melhorar a capacidade de 
criação de valor a existência de pessoas habili-
tadas e empenhadas ao longo de toda a estru-
tura da organização

Os resultados obtidos pelas organizações são 
o fruto de todos os resultados obtidos pelas 
pessoas de todos os níveis e funções que tra-
balham na organização. Para tal, é essencial 
determinar as competências e conhecimentos 
necessários e assegurar que as pessoas sabem 
o que devem realizar para assegurar o sucesso 
da organização.

Sempre que possível, os resultados obtidos 
devem ser comunicados e reconhecidos de 
forma a potenciar a sua manutenção e melhoria.

03

4.2 Compreender as necessidades e as expec-
tativas das partes interessadas

5.1.1 Liderança e compromisso, 

6.2 Objectivos da qualidade e planeamento 
para os atingir

8.2 Requisitos para produtos e serviços

8.3 Design e desenvolvimento de produto e 
serviços

8.5.3 Propriedade dos clientes ou dos fornece-
dores externos

9.1.2 Satisfação do Cliente

REQUIsITOs da nORMa 
InTERlIgadOs COM O PRInCíPIO 1

04

5.1 Liderança e compromisso

5.2 Política

5.3 Funções, responsabilidades e autoridades 
organizacionais

7.3 Consciencialização

7.4 Comunicação

9.3 Revisão pela gestão

REQUIsITOs da nORMa 
InTERlIgadOs COM O PRInCíPIO 2
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A tabela 5 apresenta os elementos da estrutu-
ra da norma interligados com este princípio.

Princípio 4: Abordagem por processos - De 
forma a obter resultados consistentes da for-
ma mais eficaz e eficiente torna-se necessário 
que as actividades sejam compreendidas e ge-
ridas como processos interligados, funcionan-
do como um sistema integrado coerente

O sistema de gestão de qualidade é um con-
junto de processos interrelacionados. Uma or-
ganização que compreenda como os resulta-
dos são obtidos por intermédio dos processos 
pode optimizar o seu sistema, e por conse-
quência, melhorar o seu desempenho.

A determinação de como os processos estão 
relacionados possibilita o seu alinhamento com 
os objectivos da organização, melhorando a 
sua interacção e aumentando a eficácia na ob-
tenção dos resultados estabelecidos. Permite 
ainda a optimização dos recursos utilizados e 
das actividades realizadas, servindo de base 
para análise e melhoria da eficiência.

A abordagem por processos, integrada no ci-
clo PDCA e pensamento baseado em risco, é 
a abordagem sistémica adoptada pela norma. 
Presente em toda a norma, os requisitos mais 
relevantes são o sistema de gestão da qualida-
de e respectivos processos, liderança e com-
promisso, funções, responsabilidades e auto-

ridades organizacionais e as acções para trata 
riscos e oportunidades.

A tabela 6 apresenta os elementos da estrutu-
ra da norma interligados com este princípio.

Princípio 5: Melhoria - O enfoque num pro-
cesso contínuo de melhoria é essencial para o 
sucesso

A melhoria pode-se aplicar ou aos produtos e 
serviços fornecidos pela organização, ou às ac-
tividades e processos da organização. 

Ao melhorar os produtos e serviços forneci-
dos torna-se possivel manter ou aumentar a 
satisfação do cliente, permitindo a obtenção 
de novos clientes ou mercados e contribuindo 
para a sustentabilidade da organização.

Por outro lado, ao melhorar as actividades e pro-
cessos da organização permite aumentar os resul-
tados, melhorando a sua eficácia e desempenho.

A um primeiro nível, cabe à organização iden-
tificar as oportunidades de melhoria, devendo 
as seguintes questões serem colocadas pelas 
pessoas “é possivel fazer melhor, de outra 
maneira, com melhores resultados?”. A iden-
tificação das possibilidades de melhoria está 
assente neste princípio.

A tabela 7 apresenta os elementos da estrutu-
ra da norma interligados com este princípio.
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5.1.1 Liderança e compromisso

5.3 Funções, responsabilidades e autoridades 
funcionais

7.2 Competências

7.3 Consciencialização

7.4 Comunicação

REQUIsITOs da nORMa 
InTERlIgadOs COM O PRInCíPIO 3
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4.4 Sistema de gestão da qualidade e respec-
tivos processos

5.1.1 Liderança e compromisso

5.3 Funções, responsabilidades e autoridades 
organizacionais

6.1 Acções para tratar riscos e oportunidades

REQUIsITOs da nORMa 
InTERlIgadOs COM O PRInCíPIO 4
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Princípio 6: Tomada de decisão baseada em 
evidências - Para a obtenção dos resultados 
desejados torna-se necessário basear as de-
cisões nos dados e informações provenientes 
das análises e avaliações

Sendo um processo contínuo no dia-a-dia das 
organizações, a processo de tomada de deci-
são é um processo complexo devido à existên-
cia de diversas fontes e tipos de informação. 
Estas devem ser interpretadas, podendo pos-
suir diferentes graus de subjectividade.

A decisão deve ser tomada a partir de fac-
tos, evidências e análise de dados de forma a 
tornar-se o mais objectiva possível e transpor 
maior fiabilidade.

A tabela 8 apresenta os elementos da estrutu-
ra da norma interligados com este princípio.

Princípio 7: Gestão das relações - É essencial 
para a manutenção a longo prazo do sucesso 
uma gestão por parte das organizações com 
as partes interessadas relevantes, como por 
exemplo os fornecedores

No decorrer da sua actividade as organiza-
ções interagem necessariamente com outras 
organizações. A análise e determinação da 
importância e relevância de cada uma dessas 
organizações é essencial para o sucesso da 
organização, permitindo estabelecer ligações 
necessárias para assegurar a resposta às opor-
tunidades e risco existentes.

Uma boa interacção com partilha de recursos e 
de competências e a gestão de risco no âmbi-
to da qualidade aumenta e potencia a criação 
de valor para todas as partes intervenientes. 
O princípio salienta a importância dos forne-
cedores na gestão do relacionamento da or-
ganização.

A tabela 9 apresenta os elementos da estrutu-
ra da norma interligados com este princípio.
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5.1 Liderança e compromisso

5.2 Política

6.1 Acções para tratar riscos e oportunidades

9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação

10 Melhoria

REQUIsITOs da nORMa 
InTERlIgadOs COM O PRInCíPIO 5
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4.1 Compreender a organização e o seu con-
texto

4.2 Compreender as necessidades e expecta-
tivas das partes interessadas

4.4  Sistema de gestão da qualidade e respec-
tivos processos

7.1.5 Recursos de monitorização e medição

9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação

REQUIsITOs da nORMa 
InTERlIgadOs COM O PRInCíPIO 6
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4.2 Compreender as necessidades e as expec-
tativas das partes interessadas

7.4 Comunicação

8.4 Controlo dos processos, produtos e servi-
ços de fornecedores externos

REQUIsITOs da nORMa 
InTERlIgadOs COM O PRInCíPIO 7



26

AS BOAS PRÁTICAS AO NÍVEL DA QUALIDADE 
NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORA

GUIA DE BOAS PRÁTICAS

Um passo à frente das 
necessidades dos clientes

“We have been using ISO 
9001 since 2002 and it helps 
us anticipate and meet the 
needs of our customers. At 
the beginning the most im-
portant thing was providing 
sufficient water for the client. 
Then, when this was satisfied, 
the focus turned to the qua-
lity of the water and services. 
Now, we meet with consumer 
associations every six months 
to ensure we can adapt to 
our customers needs. At the 
moment, for example, it is all 
about the diversification of 
payment methods, using mo-
bile phones or other services 
to make money transfers.”

Mamadou Dia 
CEO da Sénégalaise Des Eaux 
(Senegal)

2.4 BENEfíCIOS ECONómICOS
A ISO 9001 é utilizada com sucesso por todo 
o mundo tendo sido emitidos mais de um mi-
lhão de certificados da norma em 2013 ao lon-
go de 187 países. O seu sucesso pode adoptar 
muitas formas: para algumas empresas incide 
sobre a atracção de novos clientes enquanto 
que para outras é um guia orientador para al-
cançar a eficiência interna.

Em suma, a ISO 9001:2015 encerra inúmeras 
oportunidades para as organizações melho-
rarem os seus processos, produtos e serviços, 
em sintonia com a sua orientação estratégica, 
o alcance dos seus objectivos e as necessida-
des e expectativas dos clientes. No entanto, 
a possibilidade de obter benefícios não estão 
limitados apenas à implementação da norma 
ISO 9001, mas sim de um conjunto extenso 
das mais diversas normas, como ambientais 
(ISO 14001), de segurança de informações 
(ISO 27001), de responsabilidade social (ISO 
26000), de segurança e saúde no trabalho (ISO 
45001) ou até energética (ISO 50001).

De forma a demonstrar os benefícios da im-
plementação de normas, o ISO desenvolveu 
a metodologia ISO 2.0 para aplicação ao ní-
vel das empresas e organizações. Este método 
envolve a identificação das actividades para as 
quais são utilizadas normas e a investigação 
de como essas mesmas actividades, apoiadas 
pelo uso de normas, contribuem para a cria-
ção de valor.

A metodologia ISO pode ser utilizada por en-
tidades nacionais de normalização e outras 
organizações de desenvolvimento de normas 
para medir os benefícios económicos de nor-
mas, e consequentemente, aumentar a consci-
ência dos impactos positivos inerentes da sua 
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Optimizar as operações

“Using production systems 
based on ISO 9001, ISO 
14001 and ISO 22000 alow 
us to optimize operations 
between factories and better 
integrate many of the com-
panies we have acquired. In 
addition, by asking suppliers 
to implement robust quality 
management systems, we 
ensure the ingredients we 
use are of consistently high 
quality”

Dr. Isaac Sheps 
CEO da Baltika Breweries de 2011 a 2014 
(Russia)

aplicação. As empresas também podem aplicar 
a metodologia de forma a ajudar a compreen-
der da melhor forma os impactos das normas 
nas suas actividades, e com isso, melhorar o 
seu desempenho. 

O ISO desenvolveu uma metodologia simples 
passo-a-passo e um conjunto robusto de ferra-
mentas para medir os benefícios económicos 
das normas. A metodologia pode ser aplicada 
a todas as empresas e sectores de indústria de 
forma a identificar a contribuição das normas 
para o seu desempenho.

•	 Passo 1: Analisar a cadeia de valor - Lo-
calizar a posição da empresa na cadeia de 
valor e as competências básicas e activida-
des chaves envolvidas na criação de valor;

•	 Passo 2: Identificar o impacto das nor-
mas - Determinar o impacto das normas 
em cada função de negócio principal e 
actividades associadas da empresa. Uma 
ferramenta útil é o “standard impact map” 
que compila mais de 90 exemplos de im-
pactos por função de negócio;

•	 Passo 3: Determinar “drivers” de valor 
e definir indicadores operacionais cha-
ve - “Drivers” de valor são capacidades 
organizacionais chave que garantem à em-
presa uma vantagem competitiva. O maior 
impacto desejado deverá ser concentrado 
neste passo. Indicadores operacionais são 
utilizados para medir o impacto real (por 
exemplo, mão-de-obra necessária ou satis-
fação do cliente);

•	 Passo 4: Recolher informação e medir 
impacto - O indicador lucros antes de juros 
e impostos (EBIT – earnings before interest 
and tax) é utilizado como uma medida de 
criação de valor. O EBIT contabiliza o lucro 
bruto de uma empresa (receitas menos cus-
tos) num determinado ponto no tempo.
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Tendo esta metodologia sido testada por inú-
meras organizações espalhadas ao longo de 
múltiplas indústrias e países, de forma a de-
monstrar os benefícios tangíveis proporciona-
dos pela adopção de normas, a ISO publicou 
dois compêndios (ISO, 2011) (ISO, 2012) com 
o intuito de: 

•	 destacar	a	forma	como	as	normas	criam	va-
lor para as organizações que as utilizam;

•	 demonstrar	como	calcular	o	valor	das	nor-
mas;

•	 providenciar	um	conjunto	de	casos	de	es-
tudo que quantificam os benefícios das 
normas nas empresas de vários sectores e 
países.

Assim sendo, são apresentados nas páginas 
seguintes 7 casos retirados destas publica-
ções, demonstrando apenas o conjunto de 
normas implementadas e os benefícios e im-
pactos provenientes dessa implementação. 
As publicações apresentam os casos de forma 
mais detalha abordando o contexto e objec-
tivos, apresentando a empresa, a posição da 
empresa relativamente ao processo de norma-
lização, a análise à cadeia de valor, o âmbito 
de avaliação do projecto, o uso de normas na 
cadeia de valor da empresa; a apresentação de 
indicadores para o cálculo de impacto das nor-
mas, o cálculo dos benefícios económicos das 
normas, considerações qualitativas e quantita-
tivas, a avaliação dos resultados e a apresenta-
ção de conclusões e recomendações.
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2.5 PmE2WORlD – QUAlIDADE
No âmbito do programa PME2WORLD 24 
empresas procederam à implementação de 
medidas no âmbito da qualidade, com a im-
plementação e certificação da norma NP EN 
ISO 9001:2015- Sistema de Gestão da 
Qualidade, sendo que a empresa O2A – Au-
toadesivos, S.A. procedeu à implementação 
e certificação do novo referencial automóvel 
IATF16949-2016.

A empresa O2A – Autoadesivos, S.A. proce-
deu à implementação e certificação do novo 
referencial automóvel IATF16949-2016 de 
forma a consolidar o seu desenvolvimento no 
mercado automóvel por intermédio da sua in-
tegração nos painéis de fornecedores aprova-
dos dos Tier one e Tier two, com especial foco 
nos mercados Polaco, Checo, Alemão, Fran-
cês, Espanhol e Português.

A implementação e certificação de um siste-
ma de gestão da qualidade, por intermédio da 
norma NP EN ISO 9001:2015 visou garantir 
a uniformidade e transparência das metodo-
logias existentes para aumentar a satisfação 
dos clientes e prevenir a ocorrência de não 
conformidades e reclamações. Desta forma, a 
sua implementação possibilitou às empresas 
alterar e melhorar os seus processos com vista 
a uma política centrada na qualidade e na me-
lhoria contínua.

No âmbito do programa, as empresas consi-
deraram fundamental a manutenção, actualiza-
ção e melhoria dos seus sistemas da qualidade 
com base nesta norma, sendo esta utilizada 
como ferramenta de apoio à gestão. A sua im-
plementação	possibilitou	a	melhoria	do	fluxo	
interno, definir novos procedimentos de actu-
ação, garantir uma resposta interna mais rápi-
das às solicitações de clientes, bem como uma 
monitorização dos resultados obtidos. Funda-

TABElA 03
PME2WORLD – QuALIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA ISO 9001

Akivinos, Lda.

António Eziquiel, Lda

Ar Junior, Lda.

Box 4, Lda.

Carvalho & Mota, Lda.

Combitur, S.A.

ESI, Lda.

Exporplás, S.A.

Fabripixel, Lda.

Fullprojekts, Lda.

Fuste, S.A.

João Matos & Ribeiro 2, Lda.

Larus, Lda.

Less KW, Lda.

Litoral Regas, Lda.

Macro-Frio, S.A.

Metaveiro, Lda.

Noraqua, Lda.

Pabi, S.A.

Pribogás, Lda.

RO7 - Engenharia, Lda.

Transportes S.J.M., Lda.

Virtugal, Lda.

Workstation, Lda.
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mentalmente, a transformação dos processos 
e do seu funcionamento permitiu uma altera-
ção da orientação para o pensamento basea-
do em risco.

Para alguma empresas, a implementação de 
um sistema de gestão da qualidade e a sua cer-
tificação de acordo com a norma NP EN ISO 
9001:2015 constituiu uma necessidade face 
às exigências impostas por um mercado cada 
vez mais competitivo e exigente. Por outro 
lado, o reconhecimento que a implementação 
do sistema promove a gestão por objectivos e 
permite a melhoria do desempenho operacio-
nal das organizações também proporcionou 
uma oportunidade para a sua implementação.

Desta forma, tendo em consideração fontes 
internas e externas, as empresas procederam 
à execução do pensamento baseado no risco 
e revisão do modelo de gestão de processos, 
alinhando-o com a sua estrutura organizacio-
nal, contexto e necessidades dos clientes e 
outros agentes intervenientes. Deste modo, 
foram estabelecidas metodologias para gerir 
o conhecimento organizacional com vista a as-
segurar uma melhor gestão do conhecimento 
necessário para a operacionalização dos pro-
cessos e a monitorização de actividades fun-
damentais para a valorização do negócio.

Para um conjunto restrito de empresas a imple-
mentação da norma também permitiu a reali-
zação do processo de certificação com o intui-
to de operar em mercados específicos, como 
foi o caso de um processo de qualificação para 
o fornecimento de componentes automóveis 

através da transição da certificação IATF16949 
e ISO 9001 e sem os quais não seria possível 
entrar nos painéis de fornecedores aprovados 
dos “Tier one” e “Tier two”.

Por fim, nos casos onde já se encontrava im-
plementada a versão anterior da norma, pro-
cedeu-se à alteração e actualização do manual 
de gestão da qualidade tendo em considera-
ção o novo referencial da ISO 9001:2015, sen-
do paralelamente actualizados os processos e 
procedimentos do sistema de gestão com es-
pecial destaque para a definição do processo 
de gestão estratégica.

De uma forma geral, a implementação da nor-
ma NP EN ISO 9001:2015- Sistemas de 
Gestão da Qualidade no âmbito do progra-
ma PME2WORLD permitiu às empresas:

•	 melhorar	o	desempenho	dos	seus	proces-
sos;

•	 optimizar	a	utilização	dos	recursos	e	meios	
disponíveis;

•	 estimular	a	visibilidade	de	não	qualidade	e	
a redução de não conformidades;

•	 a	obtenção	de	redução	de	custos;

•	 permitir	o	processo	de	melhoria	contínua;

•	 contribuir	 para	 a	melhoria	 dos	 resultados	
operacionais;

•	 aumento	 da	 satisfação	 e	 da	 carteira	 de	
clientes;

•	 garantir	uma	adequada	gestão	do	conhe-
cimento dentro da empresa, promovendo 
assim uma diminuição do risco de negócio 
e o aumento da sua sustentabilidade.
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A utilização correcta de normas permite facili-
tar a competitividade das organizações e ser-
viços, garantindo a segurança dos produtos, 
equipamento e sistemas, diminuindo erros, re-
duzindo custos, promovendo o entendimento 
técnico comum por intermédio da compatibi-
lidade e interoperabilidade, e facilitam ainda a 
realização de actos contratuais e entrada em 
novos mercados.

A família das normas de gestão da qualidade 
ISO 9000 adquiriu ao longo dos anos de im-
plementação uma reputação ao nível global 
como ponto de partida para o estabelecimen-
to efectivo e eficiente de sistemas de gestão 
da qualidade, sendo que a implementação 
dos requisitos da ISO 9001 constitui o ponto 
de partida para a maior parte das organizações 
que procuram implementar qualquer sistema 
de gestão formal.

A ISO 9001 é baseada na ideia da melhoria 
contínua, tendo sido desenhada para ser su-
ficientemente	flexível	para	poder	ser	aplicada	
por organizações de diversos tipos. Como tal, 
a própria norma não estabelece os objectivos, 
mas requere que as próprias organizações os 
definam e que melhorem continuadamente os 
seus processos de forma a alcançá-los. Uma 
vez atingidos, devem ser reavaliados, dando 
continuidade ao ciclo de melhoria contínua.

Sendo utilizada com sucesso por todo o mun-
do, verificando-se a emissão de mais de um 
milhão de certificados da norma em 2013 ao 
longo de 187 países. O seu sucesso pode 
adoptar muitas formas: para algumas empre-
sas incide sobre a atracção de novos clientes 
enquanto que para outras é um guia orien-
tador para alcançar a eficiência interna. Por 
essa razão a ISO desenvolveu a metodologia 
ISO 2.0 para aplicação ao nível das empresas 
e organizações e que permite a estas quantifi-
carem os benefícios e impactos financeiros da 
aplicação de normas.

A utilização da ISO 9001:2015 conduz inú-
meras oportunidades para as organizações 
melhorarem os seus processos, produtos e 
serviços, em sintonia com a sua orientação 
estratégica, o alcance dos seus objectivos e, 
sobretudo, as necessidades e expectativas 
dos clientes. 

No âmbito do programa PME2WORLD 24 
empresas procederam à implementação e 
certificação da norma NP EN ISO 9001:2015- 
Sistemas de Gestão da Qualidade dando 
um primeiro passo importante no caminho da 
qualidade e da melhoria contínua, sendo que 
uma empresa implementação e certificação 
do novo referencial automóvel IATF16949-
2016.

conclusão



37



38

AS BOAS PRÁTICAS AO NÍVEL DA QUALIDADE 
NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORA

GUIA DE BOAS PRÁTICAS

bibliogrAfiA

APCER. (Dezembro 2015)
Guia do Utilizador: ISO 9001:2015.

Instituto Português da Qualidade. (2015-10-14).
NP EN ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestão da 
Qualidade - Requesitos.

IPQ. (s.d.). Folheto Instituto Português da Quali-
dade: 10 razões para o uso das Normas.

IPQ. (s.d.). Folheto Normalização.

IPQ. (s.d.). Guia PME: use normas, marque a 
diferença.

ISO. (2011).
Economic benefits of standards: International case 
studies.

ISO. (2012).
Economic benefits of standards: International case 
studies. Volume 2.

ISO. (2016).
ISO 9000: Selection and use of the ISO 9000 fami-
ly of standards.

ISO. (2018).
Expected outcomes for accredited certification to 
ISO management system standards such as ISO 
9001 and ISO 14001. Em I. C. Assessment.

ISO. (2019).
ISO 9001: Reaping the benefits of ISO 9001.

Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (1998).
Juran's Quality Handbook. McGraw-Hill, 5th edi-
tion.



39





TíTULO
GUIA DE BOAS PRÁTICAS
As boas práticas ao nível da qualidade
na indústria transformadora

PROPRIEDADE E EDIçãO

AIDA CCI – CâMARA DE COMÉRCIO E INDúSTRIA DO DISTRITO DE AVEIRO
R. da Boavista - Zona Ind. de Taboeira - Alagoas
3800 - 115 Aveiro

COORDENAçãO:



Projeto Cofinanciado por:


