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01.  
ENQUADRAMENTO  
E OBJETIVOS  
DO PROGRAMA
Projeto nº: 041302 (POCI - 02-0853-FEDER-041302)

Designação do projeto: “DIGIQUAL - Qualificação para a economia 
digital na i4.0”

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos: Qualificação e 
Internacionalização das PME -Projeto Conjuntos – Qualificação das 
PME – Aviso nº 15/SI/2018

Objetivo principal: Responder às necessidades do tecido empresarial 
nacional, com um conjunto de ações concretas, nomeadamente o 
incremento da eficiência e produtividade das PME na gestão dos 
seus processos de gestão e de negócio, através da desmaterialização 
desses processos, com a adoção de tecnologias da informação Cloud 
Based em regime SaaS.

Síntese do projeto: Possibilitar às empresas a desmaterialização 
de processos de negócio e de gestão, nomeadamente Sistemas 
de Gestão normalizados e processos de apoio, com revisão e/ou 
implementação com suporte em tecnologias de informação Cloud 
Based em sistema SaaS, com alinhamento na I4.0.

Objetivos: Com a implementação do DIGIQUAL, junto das PME 
perspetivava-se alcançar os seguintes objetivos:

1. Melhoria da eficiência dos Sistemas de Gestão normalizados, 
tornando os mesmos mais ágeis, passíveis de trabalho colaborativo 
e independente dos intervenientes, garantindo às empresas uma 
maior produtividade na gestão dos sistemas. Este objetivo pretende-
se que seja alcançado pela revisão metodológica dos sistemas, com 
elevado grau de inovação organizacional, sendo essa metodologia 
baseada e suportada em soluções tecnológicas que permitam a 
desmaterialização dos sistemas no nível julgado adequado pelas 
organizações e permitido pelas soluções a implementar. 

2. Nos processos intervencionados que não consistiam em sistemas 
de gestão normalizados o objetivo foi o mesmo, seja a introdução 
de metodologias inovadoras na gestão e operacionalização 
desses processos, seja a mais abrangente possível 
desmaterialização dos mesmos.



7

RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

3. A validação independente dos processos desmaterializados, 
garantindo às empresas a sua adequabilidade aos objetivos 
definidos, com uma excelente relação entre os resultados e o 
esforço aplicado.

4. Dotar as empresas de processos eficientes e tecnologicamente 
adequados à sua integração na economia digital e na Indústria 4.0, 
permitindo que a operacionalização e gestão dos processos 
intervencionados seja realizada, virtualmente, em qualquer parte 
do mundo, facilitando a tomada de decisão atempada e assertiva, 
com o incremento de competitividade que daí advirá.

5. Permitir às empresas a partilha de informação e a interação com os 
seus stakeholders de forma simples e em tempo real. 
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02.  
ATIVIDADES
O projeto foi estruturado em 4 atividades que, de forma resumida, se 
passam a descrever:

I - Diagnóstico e Seleção Soluções SaaS e Cloud Based

Diagnóstico realizado em cada uma das empresas com base numa 
check list e guião pré-definido e comum a todas as empresas, que 
permitiu a abordagem coerente e comum das problemáticas que 
poderam ser alvo de intervenção no âmbito do projeto. Foram assim 
identificados os processos e/ou sistemas de gestão a intervencionar, 
bem como as soluções tecnológicas mais adequadas à realidade 
de cada empresa, sempre com a perspetiva de uniformidade, isto é, 
para um mesmo tipo de processo ou sistema de gestão a solução 
tecnológica deverá, sempre que possível, ser a mesma.

II - Subscrição inical “SaaS” (por solução SaaS  
e Cloud Based) e assistência técnica de configuração  
e parametrização

A partir do resultado do diagnóstico, as empresas participantes 
selecionaram as áreas de intervenção a abranger pelo projeto, sendo 
então realizada a subscrição inicial da solução Saas e Cloud Based 
adequada, e a respetiva configuração e parametrização.

III - Reengenharia, Otimização e Desmaterialização  
de processos

Se e quando adequado, a intervenção nas empresas incluiu a 
implementação inicial (no caso de a empresa não ter) ou a revisão e 
otimização de Sistemas de Gestão, sendo a metodologia a utilizar 
adequada à desmaterialização com base na solução tecnológica 
selecionada, ou a reengenharia dos processos selecionados, 
sempre na perspetiva de otimização e introdução de metodologias 
organizacionais inovadoras, e naturalmente na perspetiva da respetiva 
desmaterialização, devendo esta ser tão abrangente quanto o 
possibilite o processo em si mesmo, e a solução tecnológica subscrita.
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IV - Validação Independente - Auditorias de Certificação, 
por entidade Certificadora

No caso de intervenções ao nível de sistemas de gestão, e sempre 
que considerado adequado pelas empresas participantes, foram 
realizadas auditorias por uma entidade certificadora independente 
(APCER, SGS, BV, TUV, etc) que validou naturalmente o trabalho 
realizado quer ao nível da reengenharia e otimização do SG, quer ao 
nível da respetiva desmaterialização.

Ainda no âmbito do projeto foram desenvolvidas as atividades:

 » 1º Workshop de Divulgação/Sensibilização;

 » 2º Workshop de Divulgação/Sensibilização;

 » Estudo/Relatório Estratégico - Benchmarking; 

 » Workshop Benchmarking;

 » 3 Guias Boas Práticas; 

 » Relatório de Avaliação dos Resultados (aqui apresentado);

 » Seminário Final.
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03. 
CARACTERIZAÇÃO  
DAS EMPRESAS
Estiveram envolvidas no projeto 29 empresas, sendo a sua 
distribuição:

EMPRESA ÁREA DE INTERVENÇÃO CAE PRINCIPAL LOCALIDADE

ADICO, LDA Reengenharia e desmaterialização de 
Processos de Gestão ( ISO 14001) 31092 Aveiro

AURÉLIO & MARCO, LDA Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001) 47430 Viseu

BLAZE INFORMATION SECURITY, 
LDA 

Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão Integrado (ISO 9001 e 
ISO 27001)

62020 Porto

CHATRON, LDA Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001) 28250 Vila Cova De 

Perrinho

CORTADORIA NACIONAL  
DO PÊLO, S.A.

Revisão e desmaterialização do Sistema 
de Gestão ( ISO 9001 e 14001) 13993 São João Da 

Madeira

DGPW, S.A. Implementação e desmaterialização do 
referencial da ISO 9001 e da ISO 45001 46732 Braga

DUVALLI, S.A Reengenharia e desmaterialização de 
Processos de Gestão (ISO 45001) 13920 Santa Maria 

Da Feira

ELETRO AUTO ANTÓNIO  
C.A.COSTA, LDA

Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão de Laboratório (ISO/
IEC 17025)

45200 Perafita

ÉRRE TECHNOLOGY, LDA. Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001) 47410 Braga

FELIZ PAINEL, LDA Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001) 24330 Braga

FLAUSINO COELHO,  
UNIPESSOAL LDA

Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão da Qualidade e de 
Laboratório (ISO 9001 e ISO/IEC 17025)

82990 Viseu

JACINTO MARQUES  
DE OLIVEIRA, SUCESSORES LDA

Revisão e desmaterialização do Sistema 
de Gestão Integrado ( ISO 9001; ISO 
14001 e ISO 45001)

29200 Esmoriz

JAIME & RODRIGUES, S.A. Revisão e desmaterialização do Sistema 
de Gestão da Qualidade (ISO 9001) 45200 Anadia

LUÍS MANUEL RAMALHO  
SARAIVA, LDA

Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão da Qualidade e de 
Laboratório (ISO 9001 e ISO/IEC 17025)

45200 Guarda



13

RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

EMPRESA ÁREA DE INTERVENÇÃO CAE PRINCIPAL LOCALIDADE

MISTOLIN, SA Implementação e desmaterialização do 
referencial IFS HPC 20411 Vagos

MOURA, MOUTINHO  
& MORAIS / SOPLAST

Reengenharia e desmaterialização de 
Processos de Gestão ( ISO 14001 e ISO 
45001)

22292 Valongo

NENGENHARIA, LDA Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001) 71110 Paços De 

Ferreira

RAPOSO & CORREIA, LDA Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001) 45200 Fundão

SILEXAL - ELETRICIDADE 
AUTOMÓVEL, LDA

Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão da Qualidade e de 
Laboratório (ISO 9001 e ISO/IEC 17025)

45200 Oliveira De 
Azeméis

SIROCO - SOC.INDUSTRIAL DE 
ROBOTICA E CONTROLO, SA

Revisão e desmaterialização do Sistema 
de Gestão Integrado (ISO 9001; ISO 
14001 e ISO 45001)

28992 Aveiro

SOARES & SIMÕES, LDA Revisão e desmaterialização do Sistema 
de Gestão (ISO 9001) 25932 Águeda

STEMA - SOC.TÉCNICA  
DE EQUIP E MÁQUINAS, LDA

Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão da Qualidade e de 
Laboratório (ISO 9001 e ISO/IEC 17025)

46690 Maia

TACÓMINHO - REPARAÇÃO  
DE TACÓGRAFOS, LDA

Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão da Qualidade e de 
Laboratório (ISO 9001 e ISO/IEC 17025)

45200 Braga

TOPITEU - ALHEIRAS DE 
MIRANDELA, LDA

Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Segurança Alimentar (ISO 
22000)

10130 Mirandela

TRICAD - SOLUÇÕES DE 
ENGENHARIA, LDA

Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001) 28992 Cacia

VESAM - ENGENHARIA, SA
Revisão e desmaterialização do Sistema 
de Gestão Integrado (ISO 9001; ISO 4457; 
EN1090)

25110 Cantanhede

VISIONWARE - SISTEMAS  
DE INFORMAÇÃO S.A.

Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001) 62020 Matosinhos

WAVECOM - SOLUÇÕES  
DE RADIO, SA

Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação ( ISO 27001)

71120 Aveiro

WISEWARE, LDA
Implementação e desmaterialização de 
Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 
9001)

62020 Aveiro
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As empresas participantes tiveram as intervenções do projeto alinhadas 
com as suas áreas de certificação, sendo que maioritariamente se 
enquadraram no referencial da Qualidade (9001), no entanto também 
em número representativo se enquadraram com os sistemas de 
Segurança e Saúde no Trabalho (45001), Acreditação de Laboratórios 
(17025), Ambiente (14001). Em número mais reduzido, também houve 
empresas com foco nos referenciais da Gestão da Informação (27001), 
Segurança alimentar (22000), Investigação Desenvolvimento e Inovação 
(IDI – 4457) e Estruturas metálicas (1090). Em número bastante 
significativo houve empresas com mais de um referencial, sendo o 
sistema integrado, como podemos ver no gráfico seguinte.

Nº de empresas por área de intervenção
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Empresa Denominação  
social

ADICO – Adelino Dias Costa – Mobiliário Metálico, Lda.

Sede
Rua Comendador Adelino Dias Costa 74 
3860-076, Avanca

Telefone 234 850 850

NIPC 500 009 147

e-mail

website https://www.adico.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa A operar desde 1920, a Adico — criadora da mundialmente famosa Cadeira 
Portuguesa — está entre as mais antigas empresas europeias do setor do 
mobiliário metálico.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Em articulação com a estratégia de desmaterialização documental em curso, 
e tendo em vista um futuro projeto de certificação ambiental que planeiam 
alcançar a curto prazo, a ADICO decidiu aproveitar a oportunidade para avançar 
com a implementação desmaterializada do complicado processo de controlo 
das obrigações legais ambientais, antecipando uma certificação que é valorizada 
e muitas vezes até exigida pelos mercados em que a ADICO tem apostado.

Descrição dos trabalhos  
realizados

Desenvolvimento da plataforma de gestão yourLEX de avaliação da 
conformidade legal, conseguindo-se assim a desmaterialização do conjunto 
de evidências que suportam a demonstração do cumprimento legal da 
empresa na área do Ambiente.

04. 
RESULTADOS

4.1 Resultados por empresa 
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Empresa Denominação 
social

AURÉLIO & MARCO, LDA

Sede Avenida Luís Martins, 347, EN2,Repeses,  
3500-719, Viseu

Telefone 232 412 298

NIPC 504361600

e-mail pt@visotronica.com

website https://www.visotronica.com/

Foto/logo

Caracterização da empresa A AURÉLIO & MARCO, LDA é especializada na conceção de soluções na 
área da inovação tecnológica de segurança. Está presente no mercado 
há mais de 38 anos e diferencia-se pela capacidade de desenvolver e 
implementar soluções integradas de tecnologias atuais e personalizadas, 
apostando na inovação.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Foi definida uma estratégia de intervenção que permitisse acomodar as duas 
vertentes: por um lado, ter presente a necessidade de se fazer a transição 
para o digital, com as possíveis limitações e necessidades que daí advinham 
e, por outro lado, olhar para a Organização como um todo e promover a 
implementação do sistema de gestão da qualidade sem que este surgisse 
como um corpo estranho e deslocado da realidade da empresa.

Descrição dos trabalhos  
realizados

A Empresa encontra-se na fase final da certificação, sendo que o processo de 
implementação do Sistema de Gestão da Qualidade encontra-se já finalizado.

Importa ainda acrescentar que a transição digital, sendo um processo mais 
complexo por tudo o que envolve, encontra-se, da mesma forma, a ser 
realizada num bom ritmo.
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Empresa Denominação 
social

Blaze Information Security, Lda

Sede Praça do Bom Sucesso 131 Office 206,  
4150-145 Porto

Telefone 22 208 1647

NIPC 514528923

e-mail info@blazeinfosec.com

website https://www.blazeinfosec.com/contact-us/

Foto/logo

Caracterização da empresa Fundada em 2016, a Blaze Information Security é uma empresa privada 
de cibersegurança. Constituída por uma equipa experiente, acreditam 
fortemente na excelência técnica, e contam com vasta experiência na 
entrega de projetos complexos para clientes de diferentes setores, pequenas 
e médias empresas e clientes empresariais em setores como banca, fintechs, 
petróleo e gás, retalho, tecnologia, e-commerce, startups e muito mais.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

O objetivo do presente projeto passou por garantir junto dos clientes da 
empresa, que são cumpridas as melhores práticas do mercado neste setor. 
Por esse motivo, optou-se por implementar a NP ISO IEC 27001:2013 - 
Sistema de Gestão de Segurança da Informação e NP EN ISO 9001:2015 - 
Sistema de Gestão da Qualidade.

Descrição dos trabalhos  
realizados

Após uma análise ao mercado e comunicação com alguns fornecedores de 
softwares da área em questão, decidiu-se trabalhar com o software Global 
Management, por cumprir com os requisitos identificados em sede de projeto 
e por ir ao encontro das necessidades identificadas internamente, que são 
sobretudo focadas no processo de digitalização do sistema de gestão em 
implementação e ainda na simplificação efetiva de todo o trabalho a realizar 
com esta implementação e a gestão posterior do sistema de gestão.

Atualmente, a NP ISO IEC 27001:2013 e a NP EN ISO 9001:2015 encontram-
se implementadas e em pleno funcionamento na empresa.
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Empresa Denominação  
social

CHATRON, LDA

Sede Travessa da Zona Industrial – 1, nº 95 
3730-601, Vila Cova de Perrinho

Telefone 256 472 888

NIPC 503103446

e-mail comercial@chatron.pt 

website https://www.chatron.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa A Chatron existe há mais de 25 anos e exerce funções nas áreas de produção 
de equipamentos, produtos e sistemas de aproveitamento da energia e da luz 
solar, eficientes, económicos e com mais-valia para o cliente final. 

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

A CHATRON tem vindo a ter uma grande evolução a nível de mercado e 
crescimento do seu negócio, ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, 
passou a existir a necessidade de implementar um Sistema de Gestão da 
Qualidade, em formato digital, para auxiliar a gestão diária, melhorando os 
procedimentos internos de trabalho de forma a melhorar a atuação junto dos 
clientes, reforçando a imagem da empresa no mercado em que se inserem. 

Descrição dos trabalhos  
realizados

Após a realização de um diagnóstico, procedeu-se à estruturação dos 
processos e desenvolvimento de processos e à implementação da 
metodologia, com o objetivo da melhoria contínua dos procedimentos da 
organização empresarial a nível do Planeamento Estratégico, Gestão do 
Risco, Gestão de Recursos Humanos, Compras, Comercial, Gestão da 
Produção e Gestão de Equipamentos e RMM´s, Instalação, Manutenção e 
Assistência Técnica e Design e Desenvolvimento.

Após período de consolidação a ajustes foram realizadas as auditorias 
internas e externas, tendo a empresa ficado certificada.
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Empresa Denominação 
social

CORTADORIA NACIONAL DO PÊLO, S.A.

Sede Av. Primeiro de Maio 64,  
3700-227 São João da Madeira

Telefone 256815030

NIPC 505230887

e-mail mail@cortadoria.pt

website https://www.cortadoria.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa Empresa fundada em 1943, localizada em São João da Madeira. O seu 
negócio é focado na preparação de fibras têxteis, sobretudo pelo de coelho, 
lebre e castor, para o fabrico de têxteis feltrados e não feltrados.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Através do projeto DIGIQUAL surgiu a possibilidade de estender a política de 
desmaterialização da empresa ao Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente, 
segundo os referenciais NP EN ISO 9001:2015 e NP EN ISO 14001:2015 (já em 
curso), tendo igualmente sido identificado como muito relevante a possibilidade 
de desmaterialização do complexo processo de Gestão da Legislação e 
Regulamentos aplicáveis à empresa no âmbito da certificação.

Descrição dos trabalhos  
realizados

No âmbito da execução do projeto DIGIQUAL e com o objetivo de 
desmaterializar os processos de gestão da empresa, a plataforma yourLEX 
foi a primeira a ser implementada, dada a prioridade para integração com o 
projeto de implementação do Sistema de Gestão Integrado.

Assim que a plataforma yourLEX entrou na fase de revisão do processo de 
identificação, análise de aplicabilidade e conformidade legal, realizou-se a 
implementação do software yourSTEP CMS.
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Empresa Denominação 
social

DGPW, S.A.

Sede Centro Empresarial de Gême, A8  
4730-180 Geme

Telefone 253321459

NIPC 509161243

e-mail geral@dgsgps.com

website http://www.dgsgps.com/

Foto/logo

Caracterização da empresa A empresa Dgpw, S.A tem 12 anos, tendo sido constituída em 02/11/2009. 
A sua sede fica localizada em Vila Verde. O capital social é de € 1544419,00. 
Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Materiais de construção 
(excepto madeira) e equipamento sanitário. A empresa já foi conhecida 
no passado como CONQUISTA D HORIZONTES - IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO, S.A.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Consolidar a Missão da Organização, o seu posicionamento e sistematizar 
as suas metodologias com base nas quais devem ser geridas, executadas e 
controladas;

Implementar metodologias de gestão de competências que permitam 
assegurar a adequabilidade dos colaboradores às funções desempenhadas;

Reforçar uma cultura focalizada no cliente, na otimização dos recursos e na 
melhoria contínua;

Promover a adoção de uma gestão por objetivos e a responsabilização pela 
sua concretização;

Melhorar a implementação de metodologias para avaliar o serviço e/ou 
produto disponibilizado e a satisfação dos clientes;

Melhorar o desempenho dos processos;

Estimular a visibilidade da não qualidade com o objetivo da redução dos 
custos, otimização dos recursos e melhoria contínua;

Garantir uma adequada gestão do conhecimento dentro da Organização 
promovendo assim uma diminuição do seu risco;

Melhorar a satisfação e motivação dos colaboradores e outras partes 
interessadas pela promoção e garantia de um ambiente de trabalho seguro e 
saudável;

Evidenciar e assegurar o cumprimento da legislação aplicável relacionado 
com a segurança e saúde no trabalho.
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Descrição dos trabalhos  
realizados

 » Caracterização do contexto da Organização

 » Definição da Política da Qualidade da Segurança e Saúde do Trabalho e 
dos Objetivos

 » Definição do Modelo Organizacional e do Manual de Funções

 » Identificação e caracterização dos Processos da Organização

 » Planeamento e controlo operacional da segurança e saúde no trabalho: 
Identificação e dos Perigos e Avaliação dos Riscos e conformidade legal

 » Consulta, envolvimento e participação dos trabalhadores no sistema de 
gestão

 » Elaboração e implementação dos documentos do Sistema de Gestão 

 » Pedido da auditoria de Concessão ao Organismo Certificador

 » Os trabalhos acima referidos tem como objetivo principal dar resposta às 
exigências das normas NP EN ISO 90001:2015 e ISO 45001:2018, uma 
vez que, o objetivo primário do projeto é a obtenção da certificação nos 
referenciais indicados. 
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Empresa Denominação 
social

DUVALLI, S.A

Sede Parque Industrial Lusopark Avenida do Mar 154,  
4520-102

Telefone 256 810 139

NIPC 504638696

e-mail qualidade@duvalli.com

website https://duvalli.com/pt/homepage-pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa Desde a sua conceção em 2001, a Duvalli tem-se dedicado à produção da 
mais alta qualidade de tecidos para a indústria do descanso.

Têm como missão fornecer produtos para a indústria do descanso com a 
melhor qualidade e estabelecer relações de parceria com os seus clientes 
com base na qualidade, inovação, serviço e preço.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Com o presente projeto a Duvalli pretendeu desmaterializar o seu processo 
de gestão de requisitos legais de acordo com a certificação da norma 
ISO 45001:2018. Com a implementação da plataforma yourLEX, a Duvalli 
pretendia simplificar o processo de gestão de requisitos legais e diminuir a 
probabilidade de falhas no cumprimento do mesmo.

Descrição dos trabalhos  
realizados

Após diagnóstico inicial, seguiu-se para a configuração e parametrização 
personalizada aos aspetos legais relevantes para a atividade da empresa na 
área da Segurança e Saúde no Trabalho. Foram igualmente ajustadas todas 
as configurações da plataforma relativamente às preferências da equipa 
da DUVALLI. Tendo sido também publicadas as listas de verificação que 
retratam o universo de requisitos legais relevantes para a organização.

No seguimento deste procedimento, percebeu-se que a seleção de uma 
solução exigia por imposição normativa do Sistema de Gestão SST 
(Segurança e Saúde no Trabalho) da empresa, uma desmaterialização 
completa do sistema de gestão dos requisitos legais em conformidade com 
os requisitos legais da norma ISO 45001:2018, de acordo com a qual está 
implementado e certificado.
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RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

Empresa Denominação 
social

ELETRO AUTO ANTÓNIO C.A.COSTA, LDA

Sede Rua Vilar do Sr. 464,  
4455-213 Perafita

Telefone 228 303 457

NIPC 506186903

e-mail electroautocosta@gmail.com

website http://electroautocosta.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa A Electro AutoCosta é um centro autorizado de aferições de tacógrafos 
analógicos e digitais. Profissionais na instalação, reparação e aferição de 
Tacógrafos.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

A empresa tinha como principal objetivo proceder a uma mudança na forma 
como se estruturava internamente e, sobretudo, a forma como fazia a gestão 
operacional da sua atividade principal. Para tanto, e após uma análise global 
à empresa, onde se procedeu à identificação das fragilidades da mesma e às 
suas mais-valias, decidiu-se que, face ao seu contexto organizacional e à sua 
atividade proceder à implementação da ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão 
da Qualidade e ISO 17025:2017 – Sistemas de Gestão de Laboratório, sendo 
que este processo contou com o suporte de uma ferramenta digital para 
facilitar a sua implementação e o trabalho a ser desenvolvido. 

Descrição dos trabalhos  
realizados

No âmbito da execução do projeto DIGIQUAL e com o propósito 
de desmaterializar os processos de gestão e assistência técnica da 
configuração do software, foi implementado o software Global Management.

O Sistema de gestão implementado, para além de responder a uma 
necessidade identificada pela Organização para a evolução do serviço que 
efetuam, teve ainda uma particular importância na definição da estrutura 
interna da empresa, na clarificação dos papéis dos colaboradores, no 
cumprimento e aplicação da legislação nacional, na melhoria do serviço 
prestado e na aplicação de boas práticas operacionais, promovendo o 
alinhamento entre todas as partes envolvidas.
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RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

Empresa Denominação 
social

ÉRRE TECHNOLOGY, LDA.

Sede Avenida da Liberdade 747, piso 1 
4710-251, Braga

Telefone +351 253 196 093 | +351 253 297 703

NIPC 515682691

e-mail info@erre-technology.com

website https://www.erre-technology.com/index.php?l=pt

Foto/logo

Caracterização da empresa Desenvolvimento, instalação e manutenção de soluções de sistemas 
informáticos. Prestação de serviços de auditoria e consultoria em sistemas 
de informação

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

O objetivo deste projeto é estabelecer a metodologia de gestão comercial 
para os projetos de instalação de sistemas informáticos. 

É também objetivo definir o modo de proceder, no que se refere 
à definição, planeamento do projeto, e execução e verificação da 
implementação do mesmo. 

Define ainda o modo de gestão do apoio técnico ao sistema informático 
(gestão das garantia e assistência técnica).  

Descrição dos trabalhos  
realizados

 » Caracterização dos processos de Gestão da empresa;

 » Elaboração do Processo de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos;

 » Caracterização do Processo de Gestão dos Recursos Humanos;

 » Criação da política de qualidade;

 » Definição dos objetivos estratégicos e gestão Integrada de Riscos e 
Oportunidades;

 » Gestão da reclamação;

 » Criação do inquérito de satisfação do cliente;

 » Caracterização do Processo de Gestão Estratégica;

 » Caracterização do Processo de Gestão de Informação Documentada;

 » Análise SWOT. 
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RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

Empresa Denominação 
social

O FELIZ PAINEL, LDA

Sede Avenida de São Pedro, 22 Tebosa 
4705-630 Braga

Telefone 253 305 600

NIPC 513508961

e-mail info@felizpainel.com

website https://ofelizpainel.com/

Foto/logo

Caracterização da empresa O Grupo O FELIZ afirma-se no plano nacional e internacional como uma 
referência no setor da construção metálica e revestimentos. O FELIZ Painel 
é uma nova empresa no Grupo e o seu painel sandwich veio enriquecer 
e alargar a gama de produtos da marca O FELIZ, posicionando-se no 
segmento do mercado de painel isolante com um produto de qualidade 
superior destinado aos mercados mais exigentes.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

A empresa O FELIZ PAINEL tem uma visão estratégica consolidada 
para o seu futuro no médio e longo prazo, que passa por ser um dos 
maiores produtores nacionais na sua área de atividade. Neste sentido, e 
considerando a sua estratégia, posicionamento e objetivos, mas sobretudo 
as necessidades identificadas em sede de diagnóstico, optou-se pela 
implementação de um sistema de gestão da qualidade, ISO 9001:2015.

Descrição dos trabalhos  
realizados

Os trabalhos realizados no âmbito do presente projeto foram:

 » Análise de Contexto;

 » Âmbito do Sistema de Gestão;

 » Identificação de possíveis riscos e oportunidades;

 » Estabelecimento da Política do Sistema de Gestão;

 » Definição de alguns processos de Gestão;
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RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

Empresa Denominação 
social

Flausino Coelho, Unipessoal Lda

Sede Rua Do Jorge, 7 
3500-886, São João de Lourosa

Telefone 232 469 128

NIPC 509730329

e-mail flausinocoelho@gmail.com

website https://www.flausinocoelho.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa A empresa Flausino Coelho desenvolve a sua atividade empresarial como 
centro de ensaios na área dos tacógrafos, contando com vários anos de 
experiência. Caracterizam-se pelos seus valores bem consolidados, o que 
lhes permite desenvolver um perfil independente enquanto empresa. 

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

A entrada no projeto Digiqual surgiu para fazer face a uma necessidade que 
a Flausino Coelho já tinha detetado há algum tempo: a implementação do 
sistema de gestão da qualidade e do laboratório (NP EN ISO 9001:2015 e NP 
ISO 17025:2018). Para a Flausino Coelho, as empresas têm, cada vez mais, que 
ser organizadas e isso deve ser visível para os seus clientes que cada vez mais 
procuram soluções de confiança. Por outro lado, tem ainda firme convicção que 
uma melhor organização interna proporciona melhores resultados.

Descrição dos trabalhos  
realizados

Relativamente aos trabalhos realizados, inicialmente começou-se pela 
seleção da Solução e Subscrição Inicial SaaS, para a desmaterialização e 
digitalização dos processos. Nesse sentido, considerando as necessidades 
identificadas no diagnóstico realizado na Flausino Coelho, aos objetivos que 
se pretendiam atingir, e tendo presente todas as características particulares 
da empresa e do negócio, a Flausino Coelho selecionou a solução Saas - XZ 
Tech – Global Management, que lhe permite simplificar o processo de gestão 
da empresa e da implementação do sistema de gestão da qualidade.
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RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

Empresa Denominação 
social

Jacinto Marques de Oliveira, Sucessores Lda

Sede Rua do Campo Grande 132, 
3885-530, Esmoriz

Telefone 256 750 300

NIPC 500147647

e-mail jpereira@jacinto-lda.com

website https://www.jacinto-lda.com/

Foto/logo

Caracterização da empresa A origem da Jacinto Marques de Oliveira, Sucessores Lda remete ao ano de 
1954. Atualmente, a empresa foca a sua atividade nos seguintes setores de 
atividade: Fabrico de superestruturas e montagem de viaturas de combate a 
incêndios, socorro e salvamento; Fabricação e montagem de pré-fabricados 
metálicos; Construção de pavilhões industriais; Fabrico e montagem de 
estruturas metálicas. A produção de viaturas de combate a incêndio, socorro 
e salvamento, iniciada no ano de 1986, representa atualmente cerca de 85% 
do volume de negócios da empresa.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Uma vez que o sistema de gestão integrado era considerado já desadequado 
para a realidade atual, seria fundamental repensar o mesmo de forma a 
simplificar, agilizar e tornar mais “amigável de toda a estrutura, utilizando 
para o efeito a tecnologia que tinham à sua disposição. Sendo nesse sentido 
que se desenvolveu o presente projeto.

Descrição dos trabalhos  
realizados

No âmbito do projeto realizado, iniciaram-se os trabalhos pela seleção 
de soluções SaaS e a respetiva solução inicial, que permitisse a 
desmaterialização e digitalização dos projetos. Considerando o negócio 
da Jacinto Marques de Oliveira, Sucessores Lda, o modelo de gestão, os 
Sistemas Informáticos em utilização, assim como as suas características, a 
empresa selecionou uma solução Saas – XZ Tech - Global Management, que 
lhe permite complementar os Sistemas de Informação existentes

O segundo procedimento do projeto foi a realização da Consultoria de 
Revisão e Melhoria do Sistema de Gestão Integrado – Qualidade, Ambiente 
e Segurança. A Jacinto Marques de Oliveira, Sucessores Lda já tinha 
implementado um Sistema de Gestão Integrado alinhado com o negócio e 
utilizado como um instrumento de gestão. Contudo a evolução do negócio, e 
das novas exigências dos clientes, das partes interessadas, e a evolução da 
legislação e regulamentação em vigor exigiu uma reflexão sobre o Sistema 
de Gestão.
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RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

Empresa Denominação 
social

JAIME & RODRIGUES, S.A.

Sede Variante Malaposta – Luso, Apartado 276,  
3781-909 Malaposta, Anadia

Telefone 231510470

NIPC 500883815

e-mail geral@jaimeerodrigues.pt

website https://jaimeerodrigues.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa Jaime & Rodrigues, S.A. conta com mais de três décadas de existência, 
tendo um concessionário em Anadia desde 1987. A sua principal atividade 
passa pela reparação e manutenção de veículos automóveis.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

A empresa Jaime & Rodrigues é certificada pela ISO 9001:2015, no entanto, 
com o passar dos anos, a empresa começou a sentir que o sistema 
implementado se estava a tornar obsoleto e que este não se encontrava 
adaptado às necessidades e realidade empresarial. Por esse motivo, era 
necessário melhorar drasticamente o sistema de gestão, para que este 
pudesse ser mais simples, intuitivo e ágil, sendo ainda fundamental que o 
mesmo transitasse para um ambiente digital.

Descrição dos trabalhos  
realizados

Com base no diagnóstico descrito, procedeu-se à revisão do sistema de 
gestão de qualidade (9001:2015), com o objetivo de promover a sua melhoria 
e transição para um sistema mais simples e mais funcional para a empresa.

Para além disso, procedeu-se à introdução de um software de gestão, que 
foi utilizado para que o sistema tivesse outro tipo de resposta, passando 
pela digitalização de processos, documentos, melhorando a comunicação e 
permitindo uma gestão mais assertiva de todo o processo.
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RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

Empresa Denominação 
social

LUÍS MANUEL RAMALHO SARAIVA, LDA

Sede Estrada Nacional 221, Cruzamento De Pinhel,  
6300-035

Telefone 271238365

NIPC 502863013

e-mail Is01@sapo.pt

website

Foto/logo NÃO DISPONIVEL

Caracterização da empresa Situada no distrito da Guarda, a empresa Luís Manuel Ramalho Saraiva Lda, 
conta com cerca de 30 anos de experiência na área de prestação de serviços 
em sistemas elétricos em automóveis, camiões e máquinas industriais.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Uma vez que a empresa pretende estar na linha da frente no que respeita 
à atividade desenvolvida, era fundamental para o seu crescimento e 
reconhecimento no mercado proceder à certificação dos seus serviços.

Assim sendo, para além de pretenderem adquirir reconhecimento e uma 
maior credibilidade nos serviços prestados, um objetivo fundamental que a 
empresa desejava atingir com o presente projeto passava por requalificar 
a atividade dentro da empresa, no sentido de informatizar os processos, 
passando a utilizar cada vez mais os meios digitais como ferramenta de 
organização. Por esse motivo, optou-se pela implementação da norma 
ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade e a ISO 17025:2018 – 
Sistemas de Gestão de Laboratório.

Descrição dos trabalhos  
realizados

No âmbito da Implementação dos sistemas de gestão ISO 9001:2015 - 
Sistema de Gestão da Qualidade e a ISO 17025:2018 - Sistemas de Gestão 
de Laboratório foram efetuadas todas as etapas de implementação do 
sistema de gestão.

Optou-se pela implementação do software Global Management, uma vez 
que se acreditou ser a resposta mais eficiente para acompanhar a vida útil de 
um sistema de gestão.
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RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

Empresa Denominação 
social

MISTOLIN, S.A. 

Sede Rua da, Zona Industrial de Vagos Lote 58  
3840-385 Vagos

Telefone 234 799 120

NIPC 502863307

e-mail info@mistolincompany.com

website https://mistolincompany.com/

Foto/logo

Caracterização da empresa Empresa MISTOLIN é especializada na conceção e produção de 
soluções de higiene e bem-estar. A sua presença no mercado é marcada 
pela inovação e desenvolvimento na produção de detergentes líquidos de 
utilização doméstica e profissional. O foco da sua atividade prende-se com 
a satisfação das necessidades dos seus clientes.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

A MISTOLIN, à data do projeto, contava já com 3 certificações ISO (9001; 
14001; 45001). A empresa tem como visão estratégica diferenciar-se no 
setor no qual atua, como tal, pretendia acrescentar uma certificação inédita 
em Portugal relativamente aos produtos que coloca no mercado, a IFS HPC 
- IFS Household and Personal Care Products. Para além disso e dada a 
complexidade da IFS HPC quando conjugada com as restantes certificações 
da MISTOLIN, era também fundamental para a empresa promover, em 
paralelo, a agilização dos processos do Sistema de Gestão Integrado através 
da sua desmaterialização, numa plataforma de gestão colaborativa, o 
yourSTEP Collaborative Management System.

Descrição dos trabalhos  
realizados

O projeto Digiqual foi desenvolvido em duas fases: inicialmente ocorreu a 
implementação da norma IFS HPC, de seguida, na segunda fase, deu-se a 
execução do plano de desmaterialização através do software yourSTEP CM.
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RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

Empresa Denominação 
social

Moura, Moutinho & Morais, SA

Sede Rua do Alto da Mina,  
4440-103 Campo

Telefone 224 157 560

NIPC 501121927

e-mail geral@soplast.com

website https://soplast.com/pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa Fundada em 1980, a SOPLAST exerce as suas funções na produção de 
complexos componentes plásticos para a indústria automóvel. Centra a 
sua atividade na injeção de peças técnicas de elevada precisão, utilizando 
diversas matérias-primas termoplásticas no seu processo produtivo.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Em articulação com a sua estratégia de desmaterialização documental, 
e tendo em vista um futuro projeto de certificação ambiental que tinham 
planeado, a Moura, Moutinho & Morais, SA decidiu aproveitar a oportunidade 
para avançar com a desmaterialização do complicado processo de controlo 
das obrigações legais das áreas do Ambiente e da Segurança no Trabalho, 
antecipando as possíveis certificações que são valorizadas ou mesmo 
exigidas pelos mercados em que tem apostado.

Descrição dos trabalhos  
realizados

Os trabalhos tiveram início com a realização de um diagnóstico que permitiu 
identificar a possibilidade de organizar um processo de desmaterialização 
da gestão das obrigações legais adequado às necessidades da Moura, 
Moutinho & Morais, SA, tendo sido selecionada a adesão ao serviço SaaS 
yourLEX Assessment, considerando a abordagem técnica, referências, 
funcionalidades e simplicidade da plataforma de gestão.
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RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

Empresa Denominação 
social

Nengenharia, Lda

Sede Rua Afonso Henriques 21, 1º, Sala 1, 
4590-575, Paços de Ferreira, Porto

Telefone 255 405 267

NIPC 507886569

e-mail geral@nmais.pt

website https://nmais.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa A Nengenharia foi fundada no ano de 2006 e tem sede no distrito do Porto, 
no entanto, opera por todo o país e ainda a nível internacional. Trata-se de 
uma empresa especializada em arquitetura, engenharia, gestão de projetos e 
consultoria imobiliária. Dedicam-se ao desenvolvimento de soluções globais 
e integradas de projeto, segundo uma visão transversal a todo o processo 
de construção.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Para a Nengenharia, a certificação da qualidade é considerada uma mais-valia 
em diversos aspetos, como é o caso dos concursos públicos, considerando 
também que alguns dos seus maiores concorrentes são certificados.

Outra das estratégias da empresa passa pela necessidade de ter um sistema 
num formato não tradicional, através da utilização de softwares ou similares 
com suporte online, para que o sistema funcione corretamente e permita a 
troca de informação em tempo real.

Descrição dos trabalhos  
realizados

Após uma análise ao mercado e comunicação com alguns fornecedores de 
softwares da área em questão, decidiu-se trabalhar com o software Global 
Management, por cumprir com os requisitos identificados em sede de projeto 
e por ir ao encontro das necessidades identificadas internamente, que são 
sobretudo focadas no processo de digitalização do sistema de gestão e na 
simplificação efetiva de todo o trabalho.
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RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

Empresa Denominação 
social

Raposo & Correia Lda.

Sede Zona Industrial, Rua H, Lotes 98 A e 99, 6230-483 
Fundão

Telefone 965 743 680

NIPC 502008679

e-mail r.c.oficina@hotmail.com

website https://www.raposoecorreia.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa A Raposo & Correia localiza-se no Fundão e desenvolve a sua atividade 
principal no âmbito da manutenção e reparação elétrica de veículos 
automóveis, assim como no respetivo comércio de peças e acessórios.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

O objetivo principal da Raposo & Correia com o projeto Digiqual passou por 
cimentar a sua estratégia interna e consolidar a sua posição no mercado 
de manutenção e serviços de oficina auto. Uma vez que o mercado no qual 
a empresa se insere tem uma forte concorrência, é fundamental para esta 
distinguir-se pela sua qualidade na prestação de serviços.

Descrição dos trabalhos  
realizados

No que diz respeito aos trabalhos realizados no âmbito do projeto, 
inicialmente começou-se pelas seguintes etapas:

 » Definição da política de qualidade;

 » Avaliação com a gestão de topo de requisitos específicos e 
responsabilidades;

 » Planeamento de Realização de Serviço;

 » Caracterização e implementação dos processos com suporte digital 

 » Formação aos colaboradores

 » Agendadas as auditorias interna e externa
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RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

Empresa Denominação 
social

SILEXAL - ELETRICIDADE AUTOMÓVEL, LDA

Sede Rua 25 de Abril 53 
Macinhata de Seixa, 3720-091

Telefone 256 686 168

NIPC 503504831

e-mail silexal@gmail.com

website https://www.silexal.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa A empresa Silexal é especialista em eletricidade automóvel, tendo ao seu dispor 
a tecnologia de ponta do mercado, que lhes permite realizar diagnósticos 
completos. Os seus princípios assentam na qualidade, rigor e competência dos 
serviços, sempre com o objetivo de satisfação dos seus clientes.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Implementar a norma ISO 9001:2015 para que seja possível obter uma melhor 
organização transversal. Da mesma maneira, era importante implementar a 
ISO 17025:2017, para a empresa conseguir capacitar a sua resposta perante 
a evolução do mercado, à procura do cliente e à qualidade que pretendem 
demonstrar e garantir.

Descrição dos trabalhos  
realizados

Foi decido implementar-se o software Global Management, sendo este um 
programa de simples utilização.

Os processes de certificação encontram-se terminados e a entidade esta 
certificada no âmbito da ISO 9001:2015 e ISO 17025:2018.

No mesmo sentido, a Silexal encontra-se a utilizar o software selecionado 
para a desmaterialização e apoio a implementação e gestão dos processos. 
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RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

Empresa Denominação 
social

SIROCO - SOC.INDUSTRIAL DE ROBOTICA  
E CONTROLO, SA

Sede Zona Industrial da Taboeira, Esgueira 
3801-101 - Aveiro

Telefone 234 303 170

NIPC 501978119

e-mail siroco@siroco.com.pt

website https://siroco.com.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa A empresa Siroco surgiu em 1988 e desenvolve soluções inovadoras através 
da combinação de anos de experiência, atenção a detalhe e resposta rápida. 
São orientados para os resultados e comprometidos com o cliente.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

A Siroco constatou que o seu Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente 
já não se adequava à nova realidade da empresa, desta forma, decidiram 
proceder à revisão desse sistema, para ser possível torná-lo mais eficaz, 
eficiente e adequado à nova realidade. 

Descrição dos trabalhos  
realizados

Foram relacionados os trabalhos de revisão e simplificação do Sistema 
de Gestão e também a respetiva desmaterialização através da plataforma 
yourSTEP e a desmaterialização e aprofundamento do processo da 
legislação com base na plataforma yourLEX. Estas ações vão ao encontro 
com as necessidades e estratégia empresarial da SIROCO que visa entre 
outros ser mais eficiente, amiga do ambiente e digital.
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Empresa Denominação 
social

SOARES & SIMÕES, LDA

Sede Casal d’Alvaro 
Rua António Figueiredo, nº1261 
3750-402, Águeda

Telefone 234 600 830

NIPC 502175672

e-mail geral@soaressimoes.com

website https://www.soaressimoes.com/

Foto/logo

Caracterização da empresa Com mais de 30 anos de história, a Soares & Simões, Lda. é uma das 
empresas com maior relevo na produção de molas em Aveiro. A sua 
atividade é focada na produção de todo o tipo de molas técnicas, ganchos, 
argolas e rollings para o setor da indústria, incluindo molas de tração, torção, 
compressão, zig zag, molas em fita e conformados de arame.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

O Sistema de Gestão da Qualidade da empresa, considerado muito 
importante para captar novos clientes e manter os atuais, foi implementado 
já há alguns anos. Por esse motivo, necessita de uma revisão, para se tornar 
mais simples, para que os colaboradores possam participar mais e cumprir 
as suas obrigações, evitando a burocracia associada a esses trabalhos.

Descrição dos trabalhos  
realizados

Revisão de toda a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade (Manual 
do Sistema, Procedimentos, Plano de Controlo Operacional, etc), de forma a 
retratar de forma rigorosa a forma como a empresa executa os seus trabalhos, 
usando um método muito simples, com base em fluxogramas e descrições 
simples das atividades, com indicação dos responsáveis pela sua realização.

Estes documentos, quase todos em ficheiros excel, foram inseridos no 
software yourSTEP CMS, o que possibilita e facilita a sua gestão sem ser 
necessário o recurso à impressão, ficando sempre atualizados e disponíveis 
para os seus utilizadores.
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Empresa Denominação 
social

STEMA – SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS E 
MÁQUINAS, LDA

Sede TRAVESSA do Campo da Telheira, 62 
4470-828, Maia

Telefone 229 966 629

NIPC 501984836

e-mail Stema.lda@gmail.com

website https://www.stema.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa Criada no ano de 1985, a STEMA exerce funções sobretudo no setor de 
viaturas pesadas de transporte de mercadorias e viaturas ligeiras de transporte 
de passageiros. Apesar de ter uma gama diversa de serviços, a empresa 
destaca aqueles que estão relacionados com tacógrafos e taxímetros.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Acompanhar a tendência de mercado neste setor e certificar a empresa nos 
referenciais normativos ISO 9001:2015 e ISO 17025:201.

O objetivo principal da Organização era melhorar os serviços prestados aos 
clientes e, a par, poder melhor todo o processo de gestão da Organização, 
procurando a melhoria continua do seu serviço.

Descrição dos trabalhos  
realizados

Foram planeados os trabalhos para implementar os dois referenciais 
normativos ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade e ISO 
17025:2017 – Sistemas de Gestão de Laboratório, sendo que este processo 
contou com o suporte de uma ferramenta digital dedicada para facilitar a sua 
implementação e o trabalho a ser desenvolvido, a Global management.
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Empresa Denominação 
social

TACÓMINHO - REPARAÇÃO DE TACÓGRAFOS, LDA

Sede Rua Terminal de Mercadorias, Lote 2 
4705-827, Aveleda

Telefone 253 286 358

NIPC 505828855

e-mail geral@tacominho.com

website https://www.tacominho.com/

Foto/logo

Caracterização da empresa A TACÓMINHO tem como principal missão a obtenção da total satisfação dos 
seus clientes. Para isso a empresa aposta num nível de qualidade inquestionável 
dos seus artigos e serviços, que se inserem nas seguintes áreas:  
Reparação, Montagem e Aferição de Tacógrafos, Taxímetros e Eletricidade Auto. 

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Após o diagnóstico, a empresa percebeu a importância de apostar na 
melhoria dos processos de gestão da Organização, como forma de objetivar 
ganhos transversalmente e, a par, apostar na melhoria e qualificação da 
sua área técnica, ou seja, na verificação metrológica. Nesse sentido definiu-
se que a intervenção teria estes dois grandes objetivos, partindo dos 
referenciais ISO 9001:2015 e ISO 17025:2017.

Descrição dos trabalhos  
realizados

Implementação do sistema de gestão da qualidade e gestão do laboratório 
pelas normas ISO 9001:2015 e ISO 17025:2017.

 A Tacóminho encontra-se com o processo de certificação concluído, sendo 
que obteve a certificação na ISO 9001:2015 sistema de gestão da qualidade 
e acreditação da ISO 17025:2017 sistema de gestão de laboratório. 

Todo este processo foi sendo acompanhado pela utilização de uma solução, 
que tem como objetivo transpor o sistema de gestão para o digital.
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Empresa Denominação 
social

TOPITEU - ALHEIRAS DE MIRANDELA, LDA

Sede Rua C, Zona Industrial Norte, Mirandela

Telefone 278 201 180

NIPC 500979502

e-mail geral@topiteu.pt

website https://topiteu.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa Constituída em 1980, a TOPITÉU agrega conhecimento experiência e 
tradição na confeção de alheiras e outros produtos de charcutaria.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Com o objetivo de desenvolvimento dos seus produtos e alcançar a 
possibilidade de penetrar em novos mercados e atingir novos clientes, 
a empresa decidiu avançar com a implementação da ISO 22000:2018 – 
Sistema de Gestão da Segurança Alimentar. Este referencial, para além 
de ser requisito por parte de muitos clientes que adquirem produtos da 
empresa, é importante por ser uma garantia da utilização das melhores 
práticas para o mercado no qual se inserem.

Além disso, era fundamental fortalecer esse processo através da introdução 
de um software de apoio à gestão que iria contribuir para a melhor e mais 
célere gestão de informação, bem como para fomentar os processos de 
comunicação internos.

Descrição dos trabalhos  
realizados

Foram implementados todos os requisitos da ISO 22000:2018 – Sistema de 
Gestão da Segurança Alimentar, nomeadamente:

 » Contexto da organização

 » Liderança

 » Planeamento

 » Suporte

 » Operacionalização

 » Avaliação de desempenho

 » Melhoria
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Empresa Denominação 
social

TRICAD - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, LDA

Sede Rua da Paz nº 141 
3800-587, Cacia

Telefone 234 028 751

NIPC 510799477

e-mail tricad@tricad.pt

website https://www.tricad.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa A TRICAD, fundada em 2013, fornece serviços de engenharia e soluções 
de automação. Projeta e constrói máquinas e equipamentos completos e à 
medida. Desenvolve soluções inovadoras de automação industrial, apoiando o 
processo de fabrico dos seus clientes.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Dado o seu elevado grau de exigência, esta tipologia de clientes tem vindo 
a solicitar à TRICAD evidências da certificação de acordo com o referencial 
NP EN ISO 9001. Nesse sentido, a empresa decidiu avançar para essa 
certificação, sendo que para além da satisfação dos clientes, pretendeu 
qualificar processos de gestão e operacionais, reduzir custos, e melhorar o 
produto.

Descrição dos trabalhos  
realizados

No âmbito do projeto foram implementados os diversos requisitos da 
norma ISO 9001, suportados sempre que possível na utilização do software 
yourSTEP CMS (solução escolhida para a vertente de desmaterialização do 
projeto).
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Empresa Denominação 
social

VESAM - ENGENHARIA, SA

Sede Rua Zona Industrial, Lote 69 
3060-197, Cantanhede

Telefone 231 419 320

NIPC 509588620

e-mail info@vesamgroup.com

website https://www.vesamgroup.com/

Foto/logo

Caracterização da empresa A VESAM nasce em 2005, iniciando atividade na área das estruturas 
metálicas. Hoje em dia, possui 5 áreas de negócio distintas: Reabilitação, 
Edifícios, Indústria, Pontes e mais recentemente Live Structure. 

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

O caminho da VESAM tem sido fortemente marcado pela sustentabilidade, 
desenvolvimento e resposta efetiva aos clientes. Estes são atributos 
dos quais a empresa não abdica e, por essa razão, decidiram que a 
empresa tinha de rever o seu sistema de gestão que se apresentava com 
necessidades de melhoria e simplificação, possibilitando a transição para o 
formato digital, objetivo que já tinham há algum tempo e que já executavam, 
ainda que de forma parcial.

Descrição dos trabalhos  
realizados

A Vesam concluiu de forma bastante positiva o processo de revisão e 
melhoria do sistema de gestão. Tendo atingindo as metas às quais se 
propuseram.
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Empresa Denominação 
social

VISIONWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.

Sede Centro Empresarial de Lionesa Edíficio G16 
Rua da Lionesa 
4465-671, Leça do Balio

Telefone 225 323 740 

NIPC 507411072

e-mail geral@visionware.pt

website https://www.visionware.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa Fundada em 2005, a VisionWare tem sede em Matosinhos. A empresa presta 
serviços no âmbito tecnológico, tendo sempre trabalhado arduamente para 
ser reconhecida na área da Segurança da Informação e ter a confiança dos 
seus clientes. 

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Apesar de serem já certificados pela ISO 27001 – Sistema de Segurança de 
Informação, fruto da especialidade do mercado no qual se inserem, já há 
algum tempo que procuravam por soluções que lhes permitissem melhorar a 
sua resposta interna e, em simultâneo, melhorar a sua relação com os clientes 
aumentando a eficiência e eficácia.

Assim, decidiram evoluir com a implementação da ISO 9001:2015 – Sistema 
de Gestão da Qualidade. 

Era também um objetivo que esta nova certificação tivesse como principal 
alicerce a estruturação sobre a forma digital, abdicando sempre que possível 
da utilização do formato analógico

Descrição dos trabalhos  
realizados

O Sistema de Gestão da Qualidade encontra-se implementado na organização.

Quanto ao software, para simplificar a gestão do dia a dia, foi implementado 
e parametrizado, sendo que se encontra em pleno funcionamento.
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Empresa Denominação 
social

WAVECOM - SOLUÇÕES DE RADIO, SA

Sede Rua das Cardadeiras, lugar Agra de Cima 107 
3800-125,  Aveiro

Telefone 234 919 190

NIPC 504813480

e-mail comercial@wavecom.pt

website https://wavecom.pt/

Foto/logo

Caracterização da empresa Fundada no ano de 2000 e com sede em Aveiro, a Wavecom é uma empresa 
de engenharia de comunicações, que aposta na inovação e na criação de 
soluções próprias e diferenciadoras.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

Considerando as necessidades identificadas pela empresa, a intervenção 
realizada foi bastante específica e concreta: a implementação da 
ISO 27001 – Sistema de Gestão da Segurança da Informação. Esta 
necessidade surge sobretudo devido aos serviços que a Wavecom 
presta no mercado. Por outro lado, a tipologia de clientes que serve e os 
mercados que pretende atingir, visto ser este referencial crescentemente 
uma especificidade no âmbito das empresas tecnológicas e de 
comunicação, tornou essencial a sua implementação.

Descrição dos trabalhos  
realizados

No âmbito dos trabalhos realizados importa referir que, atualmente, 
a empresa encontra-se em fase final da intervenção, com o foco na 
certificação do sistema de gestão da segurança da informação.
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Empresa Denominação 
social

WISEWARE, LDA

Sede Zona Industrial da Mota, Rua 12, Lote 51, Fração E, 
3830-527 Gafanha da Encarnação

Telefone 234 424 122

NIPC 509978061

e-mail info@wisewaresolutions.com

website https://wisewaresolutions.com/

Foto/logo

Caracterização da empresa A WISEWARE é uma empresa de I&D, com a missão de desenvolver 
soluções inovadoras e de alta qualidade para negócios de alta tecnologia. 
Produzem soluções com conhecimento chave em áreas como a robótica, a 
microeletrónica, inteligência artificial, comunicações sem fios e muito mais. 
Esta prima em áreas como eletrónica, mecatrónica, robótica, automação, 
telemetria, processamento de imagem, inteligência artificial e SaaS. Aplicam 
este conhecimento em projetos de saúde e bem-estar, telemetria, controlo de 
qualidade e inspeção e sistemas automatizados.

Descrição da estratégia  
e principais objetivos no âmbito  
do projeto

A WISEWARE é uma empresa recente, cujo crescimento baseado no 
aproveitamento de oportunidades de base tecnológica, tem posto em 
evidência a necessidade de dotar a empresa com competências que 
permitam demonstrar uma sólida organização ao nível da qualidade e 
inovação dos seus processos e produtos.

Descrição dos trabalhos  
realizados

A implementação do SG Qualidade foi realizada de acordo com a 
metodologia YOURSTEP, que visa o total cumprimento dos requisitos na 
norma ISO 9001, assente numa estrutura simples e eficiente, de forma a 
otimizar os recursos da organização. 
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4.2 Resultados Globais

4.2.1. FATORES QUE PODERÃO CONTRIBUIR PARA  
O AUMENTO DE COMPETITIVIDADE

O estudo foi efetuado com base num questionário on-line respondido 
pelas empresas participantes de diferentes setores de atividade e em 
diferentes âmbitos de intervenção. Os critérios de avaliação usados 
foram: 1 – INSUFICIENTE; 2 – SUFICIENTE; 3 –BOM; 4 - MUITO 
BOM, sendo ainda avaliada a evolução dos mesmos parâmetros após 
a intervenção do projeto (ANTES E APÓS). Neste caso foram usados 
os critérios: 1 - PIOROU; 2 - MANTEM, 3 – MELHOROU

O resultado global foi:

MÍNIMOS E MAXIMOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES ANTES 
DA INTERVENÇÃO

Mínimo Máximo
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MÉDIAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Podemos concluir que de uma forma geral o projeto correspondeu às 
expectativas tendo reforçado as competências e suportes digitais. 

4.2.2 INDICE DIGITALIZAÇÃO SISTEMAS (IDS) 

No âmbito do projeto, nomeadamente no âmbito do Estudo/Relatório 
Estratégico - Benchmarking, foi criado indicador muito simples 
realizado após a participação no projeto das empresas participantes, 
que pretende avaliar o Índice de Digitalização dos Sistemas. O 
objetivo deste indicador é perceber a existência de uma significativa 
relação entre o nível de maturidade digital das empresas, feita através 
de um indicador baseado nos pilares associados aos requisitos de 
Alto Nível dos Anexo SL das Normas dos Sistemas de Gestão.

Este indicador mede a % de desempenho digital nas áreas:

1. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

2. LIDERANÇA

3. PLANEAMENTO

4. SUPORTE

5. OPERACIONALIZAÇÃO

ANTES: 
1 - INSUFICIENTE; 2 - SUFICIENTE 
3 - BOM; 4 - MUITO BOM

DEPOIS: 
1 - PIOROU; 2 - MANTÉM;  
3 - MELHOROU 
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6. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

7. MELHORIA

Os critérios de avaliação usados foram o nível de utilização de 
suportes digitais em cada uma das 7 áreas: NUNCA; RARAMENTE; 
FREQUENTEMENTE; SEMPRE

O IDS global das empresas participantes foi 83% pelo que os valores 
apresentados pelas empresas demostram uma forte preocupação na 
utilização de suportes digitais.

IDS - MÉDIAS GLOBAIS DAS EMPRESAS 

 

4.2.3 AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA INTERVENÇÃO

Foi avaliado junto das empresas o impacto das medidas 
implementadas nos domínios abaixo detalhados.



49

RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS/IMPACTO 
% de empresas com melhoria nos resultados  
(MELHOROU+VAI MELHORAR) 

Podemos concluir que após a participação no projeto, as empresas 
reportam ter melhorado os seus resultados, principalmente aqueles 
com relação direta com o âmbito do projeto:

	» Indicadores e objetivos

	» Redução de tempos



50

RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

05.



51

RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

05. 
DIVULGAÇÃO  
DE RESULTADOS
 
Para divulgar os resultados do projeto e disseminar as boas práticas, 
foram desenvolvidas as seguintes ações:

1º Workshop 
divulgação / 
sensibilização

25/02/2022 O primeiro workshop de divulgação/sensibilização incidiu sobre as temáticas 
da inovação organizacional, gestão da qualidade e desmaterialização de 
processos tendo como objetivo, sobretudo, incrementar competitividade às 
empresas e transmitir boas-práticas.

Para este efeito foi organizado um webinar, através da plataforma Zoom.

Contou com a inscrição prévia de 46 pessoas sendo que, dessas 46, 38 
pessoas assistiram ao webinar.

2º workshop 
divulgação / 
sensibilização

 18/03/202 O segundo workshop de divulgação/sensibilização incidiu sobre as temáticas 
da inovação organizacional, gestão da qualidade e desmaterialização de 
processos tendo como objetivo, sobretudo, incrementar competitividade às 
empresas e transmitir boas-práticas ao nível da inovação organizacional e 
desmaterialização de sistemas de gestão e de processos de negócio.

Para este efeito foi organizado um webinar, através da plataforma Zoom.

Contou com a inscrição prévia de 35 pessoas sendo que, dessas 35, 26 
pessoas assistiram ao webinar.

Workshop 
benchmarking

 03-6-2022 O workshop de benchmarking incidiu sobre as temáticas do benchmarking, 
inovação organizacional e desmaterialização de processos com objetivo de 
disseminar boas práticas nos domínios críticos de competitividade e deixar 
na posse das PME, instrumentos que lhes vão permitir dar continuidade ao 
processo de desenvolvimento dos seus processos de gestão e inovação e 
da sua sustentabilidade e competitividade, bem como a novas perspetivas 
do grau de adesão à realidade da economia digital e da internacionalização. 
Por outro lado, pretendeu-se também apresentar as principais conclusões 
resultantes do estudo de benchmarking que foi realizado no âmbito do 
presente projeto tendo como amostra o universo de empresas participantes 
no DIGIQUAL.

Para este efeito foi organizado um webinar, através da plataforma Zoom.

Contou com a inscrição prévia de 24 pessoas sendo que, dessas 24, 18 
pessoas assistiram ao webinar.



52

RELATÓRIO AVALIAÇÃO 
DE RESULTADOS

Seminário final  28-06-2022 O Seminário Final incidiu sobre as temáticas da inovação organizacional, 
desmaterialização de processos e transição digital com o objetivo de 
disseminar, junto da comunidade empresarial os resultados alcançados 
pelas empresas no âmbito do presente projeto, reforçando assim a 
partilha com outras PME, dos benefícios e vantagens competitivas 
associadas à desmaterialização de processos de negócio e de gestão, 
e respetiva disponibilidade em plataformas tecnológicas adequadas 
para o efeito. Permite ainda dar continuidade à disseminação de boas 
práticas nos domínios críticos de competitividade e deixar na posse das 
PME, instrumentos que lhes vão permitir dar continuidade ao processo 
de desenvolvimento dos seus processos de gestão e inovação e da sua 
sustentabilidade e competitividade, bem como a novas perspetivas do grau 
de adesão à realidade da economia digital e da internacionalização. 

Para este efeito foi organizado um webinar, através da plataforma Zoom.

Contou com a inscrição prévia de 40 pessoas sendo que, dessas 40, 30 
pessoas assistiram ao seminário.
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06. 
GUIAS DE BOAS 
PRÁTICAS
Tendo em conta as empresas intervencionadas, os conteúdos 
concebidos tiveram uma abordagem pragmática, baseando-se 
em apresentações teóricas genéricas e simplicistas e focando 
essencialmente a apresentação de exemplos concretos de boas 
práticas implementadas.

Estes guias, a disponibilizar no site da AIDA CCI, serão instrumentos 
de divulgação de boas práticas, bem como de suporte à consolidação 
das competências e qualificações os quais poderão ser utilizados 
pelas empresas.

Guia de Gestão  
da Qualidade

Guia de Segurança e Saúde 
no Trabalho 

Guia de Segurança  
de Informação
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07. 
AVALIAÇÃO  
DA SATISFAÇÃO  
DOS EMPRESÁRIOS
 
A avaliação da Satisfação das empresas participantes foi 
realizada com base no resultado do questionário que os próprios 
participantes preencheram e que posteriormente foram tratados. 
Esta avaliação teve como critérios: 3 - Muito Significativo;  
2 – Relevante; 1 - Pouco expressivo.

 
 
 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO

3 - Muito Significativo; 2 – Relevante; 1 - Pouco expressivo

 
Analisando a participação das empresas no projeto, através, não 
apenas dos questionários que recolhemos e dos quais as principais 
conclusões já aqui exprimimos, é possível avaliar o projeto de uma 
forma muito positiva, tendo alcançado os objetivos a que se propôs na 
candidatura e conseguindo apoiar as empresas na desmaterialização 
dos processos de negócio, com a adoção de tecnologias da informação 
Cloud Based.

Aval Satisfação Global (% Respostas 2 e 3 –Relevante e Muito significativa) das empresas 99%

Aval Satisfação Global (% Respostas 3 – Muito significativa) das empresas 48%

MÉDIAS GLOBAIS




