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Resumo: 
A implementação de um SGQ num serviço municipal de gestão de resíduos 
sólidos urbanos (RSU), representa um salto qualitativo numa perspetiva de 
aumento da eficácia, da eficiência e da prestação de serviços que vão ao 
encontro das expectativas dos munícipes. Constitui igualmente um 
importante desafio ao nível da gestão da organização, permitindo o 
desenvolvimento do seu potencial de inovação e de motivação do capital 
humano, ao requerer um forte envolvimento de todos os seus colaboradores 
e um compromisso da gestão de topo. Encontra-se em curso a 
implementação do SGQ da DIHU, tendo-se adotado uma abordagem de 
qualidade normativa, com a adoção da Norma NP EN ISO 9001:2008. Após 
a elaboração do Manual de Gestão da Qualidade, com a identificação de 
responsabilidades e a análise de processos, espera-se que desta análise, 
resulte uma sistematização da informação e um exercício de capacitação e 
reforço da gestão estratégica e da capacidade operacional do serviço, com 
inequívocos benefícios para a melhoria do desempenho da organização e da 
qualidade dos serviços prestados aos munícipes. 
 
Palavras-Chave: Norma NP EN ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da 
Qualidade, higiene urbana, Setúbal. 
 
Abstract: 
The implementation of a QMS in a waste management municipal service 
represents a qualitative leap from a perspective of increasing the 
effectiveness, efficiency and delivery of services that meet the expectations 
of the citizens. It is also an important challenge in the management of the 
organization, allowing the development of their innovation potential and 
motivation of human capital, to require a strong involvement of all 
employees and commitment of top management. The implementation of the 
UHD QMS is ongoing, according a normative approach to quality, with the 
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adoption of the NP EN ISO 9001:2008. Following the preparation of the 
Manual of Quality Management, with responsibilities identification and 
analysis of processes, it is expected that this analysis, resulting in a 
systematization of information and exercise training and strengthening of 
strategic management and operational capacity of the service, with 
unequivocal benefits to improve the organization's performance and the 
quality of services provided to citizens. 
 
Keywords: NP EN ISO 9001:2008, Quality Management System, urban 
hygiene, Setúbal. 

 

1. Introdução 

A implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) num serviço municipal 

responsável pela gestão dos resíduos sólidos urbanos, assunto que se mantém na esfera 

das competências municipais, representa um salto qualitativo relevante numa perspetiva 

de aumento da eficácia, da eficiência e da prestação de serviços que vão ao encontro das 

expectativas dos seus clientes, os munícipes. Constitui ainda um importante desafio ao 

nível da gestão da organização, permitindo o desenvolvimento do potencial de inovação 

existente neste tipo de organizações, e constituindo um fator de motivação do capital 

humano, ao requerer um forte envolvimento de todos os seus colaboradores e um 

compromisso da gestão de topo. 

À Divisão de Higiene Urbana (DIHU) da Câmara Municipal de Setúbal (CMS) incumbe, 

genericamente, assegurar a gestão do sistema municipal de resíduos sólidos, limpeza 

urbana e recolhas especiais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no 

concelho. A imagem da cidade e a sua limpeza, constituem fatores determinantes de 

qualidade de vida e de saúde dos seus habitantes, pelo que a qualidade dos serviços 

oferecidos deverão obedecer a critérios de rigor e a patrões de exigência que vão ao 

encontro das expectativas dos seus munícipes, de quem trabalha na cidade e de quem 

visita o Município. Compete à DIHU materializar as políticas de qualidade neste 

domínio, como compromisso global da organização, numa lógica de melhoria contínua.  

Neste contexto, encontra-se em curso a implementação do SGQ da DIHU, tendo-se 

adotado uma abordagem de qualidade normativa, com a adoção como referencial de 

trabalho da Norma NP EN ISO 9001:2008. Encontra-se em curso a elaboração do 

Manual de Gestão da Qualidade (MGQ), com a identificação de responsabilidades e a 

análise de processos (de gestão, de negócio e de suporte). Espera-se que desta análise, 
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cujos resultados se apresentam no presente trabalho, resulte uma sistematização da 

informação e um exercício de capacitação e reforço da gestão estratégica e da 

capacidade operacional do serviço, objetivos de melhoria contínua permanentemente 

monitorizáveis, com os procedimentos sujeitos permanentemente a revisão, com 

inequívocos benefícios para a melhoria do desempenho da organização e da qualidade 

dos serviços prestados aos munícipes. 

No presente trabalho descrevem-se os meios e processos adotados pela Câmara 

Municipal de Setúbal no âmbito da Divisão de Higiene Urbana para assegurar um 

sistema de gestão da qualidade adequado às sua atividades e serviços (recolha de 

resíduos sólidos urbanos, limpeza pública e limpezas especiais), constituindo o suporte 

material que descreve a estrutura funcional, responsabilidades, práticas, processos, 

procedimentos e recursos para a definição e realização da Politica da Qualidade. Trata-

se de um processo em fase de implementação, cujos resultados finais não estão ainda 

consolidados.  

2. Caracterização do Município  

2.1.  Enquadramento Geral 

A cidade de Setúbal está situada 32 km a sudeste de Lisboa, na margem norte da foz do 

rio Sado, sendo ladeada a Oeste pela serra da Arrábida. A área urbanizada é de 

aproximadamente 10 km². É sede de um concelho de 170,57 km² de área e 121.185 

habitantes (2011), sendo composta por 8 freguesias. O município é limitado a Norte e 

Leste pelo município de Palmela, a Oeste por Sesimbra e, a Sul, o estuário do Sado liga-

o aos municípios de Alcácer do Sal e Grândola.  

2.2.  Estrutura Orgânica 

O Departamento de Ambiente e Atividades Económicas (DAAE) da Câmara Municipal 

de Setúbal integra 4 unidades orgânicas flexíveis, entre as quais a Divisão de Higiene 

Urbana, a que incumbe, genericamente, assegurar a gestão do sistema municipal de 

resíduos sólidos, limpeza urbana e recolhas especiais, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida do concelho. A estrutura interna da DIHU compreende os seguintes 

sectores: a) Núcleo de Apoio Administrativo (NAA); b) Sector de Recolha de Resíduos 

Sólidos Urbanos (SRSU); c) Sector de Limpeza Urbana (SLU); d) Sector de Recolhas 

Especiais (SRE); e e) Sector de Manutenção e Ferramentaria (SMAFE). No DAAE a 
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DIHU e todos os seus sectores estão abrangidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade 

da Câmara Municipal de Setúbal. 

2.3. Recursos Humanos e Materiais 

Foi elaborado pelo Departamento de Recursos Humanos um Manual de Funções, 

composto por Fichas de Descrição de Funções e Matrizes de Competências, onde 

constam as principais responsabilidades de cada função existente nos diferentes serviços 

envolvidos no âmbito do SGQ, assim como as qualificações e requisitos mínimos para 

um adequado desempenho das mesmas. Tratando-se de serviços de uma autarquia estão 

legalmente definidos os conteúdos funcionais para as diversas categorias, tendo no 

entanto estes conteúdos sido adequados à sua realidade funcional. 

As instalações e equipamentos dos serviços envolvidos no âmbito do SGQ foram 

planeados de forma a dar resposta às atividades inerentes, bem como a conferir uma 

atuação mais eficiente e eficaz dos colaboradores de forma a contribuir para a satisfação 

das necessidades dos munícipes assim como para potenciar uma evolução sustentada 

face às necessidades e perspetivas do Executivo Municipal. 

A DIHU dispõe atualmente de um edifício de instalações técnicas e administrativas e 3 

instalações operacionais, distribuídas pela área do município, contando ainda com o 

apoio do Parque Municipal de Poçoilos, no qual ficam parqueadas e recebem 

manutenção todas as viaturas ao serviço da DIHU.  

3. Estrutura do SGQ 

O Manual de Gestão da Qualidade elaborado descreve os princípios adotados no SGQ 

para a concretização da Política da Qualidade definida, tendo por base a Norma NP EN 

ISO 9001:2008. 

Procura ainda dar resposta às exigências do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, 

que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de 

água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, 

designadamente ao dever estabelecido na alínea a) do n.º 5, do art.º 8.º, de acordo com o 

�✁✂✄ ☎✂✆ ✝✞✟idades gestoras que sirvam mais de 30.000 habitantes devem promover e 

✠✂✞✟✝✡ ✁✠ ✆☛✆✟✝✠✂ ☞✝ ✌✂✡✂✞✟☛✂ ☞✝ �✁✂✄☛☞✂☞✝ ☞✍ ✆✝✡✎☛✏✍ ✑✡✝✆✟✂☞✍ ✂✍✆ ✁✟☛✄☛✒✂☞✍✡✝✆✓✔  

As disposições apresentadas pretendem garantir a satisfação de todas as partes 

interessadas, incluindo colaboradores, clientes e fornecedores, relativamente às 
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atividades exercidas pela Divisão de Higiene Urbana. 

O modelo desenvolvido tem como objetivo a melhoria contínua do desempenho do 

SGQ, como fator decisivo para o sucesso. O MGQ elaborado aplica-se a toda a estrutura 

funcional e organizacional, às atividades e serviços, sendo as suas diretrizes e 

recomendações de cumprimento vinculativo e aplicáveis a nível funcional a todos os 

colaboradores dos serviços englobados no âmbito definido. 

O MGQ descreve um conjunto de orientações e diretrizes para o SGQ implementado no 

âmbito de: Recolha de resíduos sólidos urbanos indiferenciados; lavagem de 

contentores de resíduos sólidos urbanos indiferenciados; manutenção de contentores de 

resíduos sólidos urbanos indiferenciados; limpeza urbana manual e mecânica; recolhas e 

limpezas especiais (monos, resíduos verdes, desmatações, RCD, extirpação mecânica e 

química de ervas, despejos, praias, eventos, outras limpezas); gestão estratégica e 

operacional das atividades desenvolvidas; atendimento aos munícipes; e 

aprovisionamento de equipamentos e consumíveis. 

4. Objetivos da Qualidade 

Tendo por base a Política da Qualidade definida e as Revisões ao SGQ realizadas, são 

estabelecidos anualmente os objetivos da qualidade. Os objetivos estratégicos da 

Câmara Municipal de Setúbal, consubstanciam-se nos seguintes vetores-chave: 

otimização dos recursos e racionalização de custos; redução de despesas; agilização de 

processos internos através da inovação e da aplicação de novas metodologias; melhoria 

do atendimento ao munícipe, nomeadamente nos tempos de resposta às solicitações 

efetuadas; aumento da receita através de um aumento da eficácia dos serviços e de uma 

correta fiscalização dos incumprimentos existentes com uma atuação pronta e imediata 

sempre que necessário; melhoria da imagem e qualidade ambiental do município. Estes 

vetores-chave são traduzidos na prática através dos objetivos dos processos. 

5. O Sistema de Gestão da Qualidade 

O SGQ utilize como metodologia de gestão o ciclo PDCA, isto é, Planear, Executar, 

Verificar e Atuar.  

Todos os processos do Sistema de Gestão da Qualidade são documentados através da 

respetiva Ficha de processo (FP). As atividades são documentadas em procedimentos 

(PRO) e instruções (IT). A Ficha de Processo contém a informação fundamental para a 
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descrição dos processos e subprocessos e o relacionamento com outros processos. 

Referencia também os intervenientes (internos e externos), a documentação que regula o 

processo, registos usados e indicadores. A Ficha de Processo, permite documentar as 

alterações e melhorias resultantes do desenho/redesenho ou reengenharia de um 

processo. 

O Quadro 1 relaciona os processos do SGQ da DIHU da CMS com os Requisitos da 

Norma NP EN ISO 9001:2008. O Quadro 2 relaciona os processos com a estrutura 

orgânica do Município de Setúbal, evidenciando a forte inter-relação dos serviços.  

Quadro 1: Matriz de Processos do SGQ da DIHU da CMS e Relação com os 

Requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2008. 

 

Quadro 2: Matriz de Processos do SGQ da DIHU da CMS e Relação com a 

Estrutura Orgânica da CMS. 

 

As diversas fichas de processo são agrupadas por área: gestão, negócio e suporte. Os 

documentos de procedimentos encontram-se disponíveis nos serviços, sendo objeto de 
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revisão documentada sempre que necessário. Apresenta-se na figura seguinte um 

�✁�✂✄☎✆ ✝� ✞ ✟✠✡☛☞✌ ✝� ✄✍✆✡�✌✌✆✎ ✏✑�✌✒✓✆ ✔✌✒✍☞✒✕✖✠✡☞✗ � ✏✘�✡✆☎☛☞ ✝� ✘✙✚

✛✜✝✠✟�✍�✜✡✠☞✝✆✌✗✢  

Figura 1: ✣✤✥✦✧★★✥ ✩✪✧★✫✬✥ ✭★✫✤✮✫✯✰✱✦✥✲ ✳✥ ✴✪✵ ✳✮ ✶✷✸✹ ✳✮ ✺✻✴✼ 

 

 

6.  Conclusões 

Pese embora o processo se encontre ainda em fase de implementação, são já evidentes 

os benefícios para a organização resultantes da sua adoção, pela análise dos processos 

que exigiu, pela definição de responsabilidades no âmbito do SGQ, pela revisão de 

procedimentos e pelo envolvimento exigido a todos os colaboradores. Um dos 

benefícios evidentes reside no reforço da identificação de todos os colaboradores com a 

organização, e do papel que desempenham na mesma.  

Ao nível do reforço da qualidade e da melhoria contínua dos serviços prestados à 

população, são já sensíveis alterações importantes, cujo processo de monitorização 

implementado tem vindo a evidenciar.  

Como conclusão, reforce-se ainda que a adoção de ferramentas de qualidade em 
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organizações de natureza autárquica permite incrementar a qualidade dos serviços 

oferecidos aos munícipes, indo ao encontro das suas expectativas e reforçando a 

�✁✂✄☎✆☎✝☎✄✞✄✂ ✄✟✠ ✠✂✁✡☎☛✟✠ ✂ ✄✞ ☞✌☎✠✠✍✟ ✎✏✆✝☎�✞✑ ✒✓✔✕✟ ✄✞ ✎✟✎✓✝✞☛✍✟✖  

 

Figura 2: ✗✘✙✚✛✜✜✙ ✢✣✛✚✙✤✥✦ ✧✛ ✣★✩ ✪✫✧✬✭✛✘✛✫✚✬✦✧✙✜✮ ✧✙ ★✯✰ ✧✦ ✱✪✲✩ ✧✦ ✳✴★✵ 
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