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Editorial - IX Encontro da RIQUAL 
ANTÓNIO RAMOS PIRES 

 

O IX Encontro anual da RIQUAL realizou-se no dia 15 de junho de 2018 nas instalações 
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Em 2019, regressaremos a Tróia, 
local de criação da Rede, onde pretendemos comemorar de forma adequada os 10 anos da 
sua existência. 
O IX Encontro contou com 68 inscrições, 32 comunicações orais, 5 patrocinadores, 3 uni-
versidades de apoio e 3 revistas científicas associadas. Participaram investigadores proveni-
entes de 12 Instituições de ensino superior nacionais e de 4 estrangeiras. 
 
A intervenção inicial esteve a cargo do Professor Lars Sorqvist do Royal Institute of Techno-
logy da Suécia, que tratou o tema “Quality – the critical factor for future development of 
Portugal”. 
 
As comunicações cobriram um vasto leque de temas, desde as pessoas, as técnicas e méto-
dos, a qualidade em setores e áreas específicas (ensino superior e secundário, administração 
pública, fornecedores e subcontratados, produtos e processos), bem como os novos desafios 
e perspetivas futuras para a qualidade. 
 
No âmbito do IX Encontro teve lugar a Assembleia Geral da RIQUAL, onde se apresentaram 
os seus principais desenvolvimentos e perspetivas futuras, dos quais se salientam: 
 
 Novo Site das publicações, lançado a 13 de abril de 2018, tendo sido perspetivadas as condições 
de manutenção e desenvolvimento, bem como os custos simbólicos de desenvolvimento suportados 
pela APQ, claramente cobertos pelos resultados dos Encontros; 
 Clarificação sobre a propriedade intelectual da revista TMQ, que continua com os atuais edito-
res, que também continuam a ceder gratuitamente à APQ os resultados da sua exploração comercial; 
 Adesão de mais 34 novos Investigadores que aderiram à RIQUAL; 
 Projetos em curso na Rede e no SCOPE (CAF autarquias, Monitorização da atividade científica, 
Edição da revista Forges, Atas ICQEM, SHO, CBEM 17); 
 Desafios em 2019 (10 anos da RIQUAL, 50 anos da APQ, 63º Colóquio da EOQ); 
 Questões em aberto (Funcionamento e Organização da Rede; Alargamento do Conselho Edito-
rial; Indexação SCOPUS); 
 Informação sobre os números publicados da revista TMQ e os previstos para 2018, 2019 e 2020; 
 Identificação clara dos membros/aderentes continua a condicionar a Assembleia Geral da RI-
QUAL. Foi relembrado que a APQ criou uma figura designada de aderente de estrutura, dirigida aos 
que ainda não são associados da APQ e que não o pretendam fazer. Para o efeito, os interessados 
devem inscrever-se como “Aderentes de Estrutura”, neste caso da RIQUAL. 
 
Por último, a RIQUAL homenageou o Prof. José António Sarsfield Cabral pelos seus con-
tributos para o desenvolvimento científico da qualidade. 
 
Continuamos a contar com todos. Um agradecimento particular a todos os que ajudaram e 
assumiram responsabilidades na construção da Rede. 
 
António Ramos Pires (Editor Coordenador)



António Ramos Pires ■ Margarida Saraiva ■ Ana Rolo 

 
 

 

15                                                                                                                                   A REDE COLABORATIVA RIQUAL: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO FUTURO 

 
 

 

A rede colaborativa RIQUAL: Análise 
e Desenvolvimento Futuro 

António Ramos Pires 
antonio.pires@estsetubal.ips.pt 

UNIDEMI-New University of Lisbon and Polytechnic Institute of Setúbal 

 
Margarida Saraiva 

msaraiva@uevora.pt 

Universidade de Évora and BRU-UNIDE/ISCTE-IUL 

 
Ana Rolo 

ana.rolo@esce.ips.pt 

Polytechnic Institute of Setúbal 

 
Resumo: 
As pequenas equipas de I&D, como é o caso da Qualidade, enfrentam relativa-
mente mais dificuldades que outras áreas. Em pequenos países como Portugal, 
as dificuldades alargam-se e aprofundam-se, dificultando a criação de linhas e 
equipas de investigação. 
Em 2010, os autores constataram o fraco conhecimento mútuo entre Investi-
gadores da Qualidade, em Portugal, a par da ausência de sinergias entre grupos 
e indivíduos, tendo surgido a ideia de organizar um 1º encontro para discutir 
a questão, onde se decidiu criar uma rede de investigadores (RIQUAL), que 
tem vindo a desenvolver Encontros anuais. A Rede tem feito um percurso in-
teressante, conseguiu já alguns resultados, tais como: uma revista científica, 
um livro com aplicações práticas e o início de alguns projetos em parceria. 
Contudo, importa refletir sobre as vias de desenvolvimento futuro. 
Na ausência de literatura sobre redes colaborativas, a nível de profissionais, 
socorremo-nos da literatura sobre redes a nível de organizações, tentando ex-
trair ensinamentos para a RIQUAL. 
Os grandes desafios concentram-se na gestão da Rede, implicando em parti-
cular a estrutura, as relações, a avaliação do desempenho e os ganhos e o ali-
nhamento estratégico entre os cooperantes e parceiros. Existe grande unani-
midade em considerar que, a integração e a coordenação, trazem vantagens 
aos membros da rede e que a coordenação deve ser considerada como um 
mecanismo administrativo para alcançar a integração. 

 
Palavras-chave: Cooperação, Coopetição, Investigação, Qualidade, Redes 
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1. Introdução 

 
Este artigo enquadra teoricamente o desenvolvimento e reflete sobre a experiência da RI-

QUAL (Rede de Investigadores da Qualidade), constituída por docentes do Ensino Supe-

rior. 

O artigo começa por caracterizar o contexto do ensino superior (ES) segue-se a qualidade 

no ES e como estas instituições se podem/devem relacionar com o contexto económico e 

social. 

A competição entre Instituições de Ensino Superior (IES) e também entre investigadores 

surge nesta envolvente, como nova dimensão condicionadora do trabalho de investigação. 

Para as pequenas unidades de I&D, na área da qualidade, e a referida competição torna- 

se ainda mais problemática e adensa-se se os esforços estiverem dispersos e não existirem 

sinergias entre os investigadores. Para além das eventuais questões corporativas da classe, 

colocam-se outras mais importantes, que se relacionam com a necessidade de desenvol-

vimento teórico da qualidade, nomeadamente em termos dos temas a investigar. A rede 

de cooperação pode ainda desempenhar outras tarefas úteis ao nível de observatório e de 

projetos em parceria. Adicionalmente, a rede pode estar nas melhores condições para in-

vestigar os próprios processos de ensino-aprendizagem no Ensino Superior (e.g. aborda-

gens pedagógicas, conceção da oferta, sucesso, abandono, empregabilidade). Talvez não 

seja difícil reconhecer que se ensinam as técnicas e métodos da qualidade, mas não se 

praticam nem se investigam os processos com suficiente profundidade. 

A elaboração e publicação da Norma ISO 44001:2017, Collaborative Business relati-

onship management systems – Requirements and framework, prova que as redes de cola-

boração podem ser geridas como um sistema de gestão. 

Por último, abordam-se as questões da cooperação e da competição com base na literatura 

relativa às empresas, para daí retirar ensinamentos para as redes de profissionais. 

No caso da RIQUAL referem-se algumas realizações e outros projetos, no sentido de re-

tirar conclusões e perspetivar os desenvolvimentos futuros. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Novo contexto do Ensino Superior 
Atualmente, as Instituições de Ensino Superior (IES), nomeadamente as portuguesas, de-

frontam-se com um novo contexto de atuação, caracterizado por: (1) uma lógica de mer-

cado onde é evidente a preocupação com a melhoria do desempenho, tendo em vista um 

cada vez melhor posicionamento estratégico e concorrencial; (2) um mercado alargado a 

nível europeu e mundial, onde as fronteiras físicas deixaram definitivamente de ser limites 

de atuação, assumindo-se a mobilidade nacional e internacional como um dos pilares do 

desenvolvimento; (3) novos modelos de gestão orientados para a eficiência e eficácia, 

onde a gestão de recursos e a qualidade assumem especial relevância; e (4) uma nova 

filosofia de regulação onde os novos processos de acreditação, quer ao nível dos cursos, 

quer ao nível das instituições, assumem um papel central. 

O Processo de Bolonha, que se assume como o movimento europeu de modernização do 

Ensino Superior, é naturalmente um dos principais responsáveis por este novo contexto, 

proporcionando novas perspetivas para as metodologias e práticas pedagógicas, cada vez 

mais centradas no estudante, no estudo autónomo, na capacidade de investigação e no 

estudo acompanhado, consubstanciando “a transição de um sistema de ensino baseado na 

transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento das compe-

tências dos estudantes, em que as componentes de trabalho experimental ou de projeto, 

entre outras, e a aquisição de competências transversais devem desempenhar um papel 

decisivo” (Decreto-Lei n.º 107/2008 de 25 de Junho). Este movimento veio trazer novos 

desafios às IES, baseados em três pilares fundamentais: (1) o sistema de graus; (2) a ga-

rantia da qualidade; e (3) o reconhecimento de graus e mobilidade (Heitor, 2009). 

Estas novas perspetivas são consideradas, de uma forma generalizada, de difícil imple-

mentação, sendo aliás muitos aqueles que subscrevem a afirmação de que “é sempre difícil 

mudar as pessoas e as instituições. Tais mudanças para serem profundas e significativas, 

requerem recursos financeiros e humanos, e requerem tempo para serem interiorizadas na 

cultura e na prática institucional” (Relatório de concretização do Processo de Bolonha na 

Universidade do Minho, pág. 23), uma vez que exigem necessariamente uma gestão de 

recursos mais assertiva e eficiente, com uma progressiva minimização de desperdícios e 

uma nova perspetiva de melhoria contínua. Todavia, tem sido largamente recomendado 

por instituições, como a European Association for Quality Assurance in Higher Education 

(ENQA) e a European University Association (EUA), e é consensual no meio académico 

e político, a necessidade de as IES adotarem sistemas 
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da qualidade e de melhoria contínua, aos quais estejam associados processos efetivos de 

tomada de decisão, com vista a que o processo de melhoria tenha um efeito concreto na 

atividade administrativa, financeira, científica e pedagógica destas instituições. Segundo 

a EUA, há uma necessidade de as IES desenvolverem processos para a qualidade, com 

uma boa estratégia de informação, no sentido de promover uma cultura da qualidade in-

terna, onde não sejam as unidades da qualidade as únicas responsáveis por essa qualidade, 

mas sim uma responsabilidade de todos os elementos da organização. 

O importante será que cada IES se veja como uma verdadeira instituição autónoma e que 

ela própria defina os seus parâmetros da qualidade, desde que possua indicadores de de-

sempenho internos e externos associados à educação e à investigação (EUA, 2009). “O 

Ensino Superior desempenha (ou deve desempenhar) um papel de especial relevo no de-

safio global de construção da nova sociedade, baseada no conhecimento. Para isso, deve 

dar-se particular atenção à consolidação dos pilares, em que deve assentar a sua evolução, 

designadamente o pilar da cidadania, o pilar da cultura, o pilar da ciência e o pilar da 

inovação, integrando, este último, a qualidade e competitividade, o que pressupõe modelos 

de gestão eficientes e avaliação oportuna” (Simão et al, 2002). 

 
2.2. Qualidade no Ensino Superior 
A maioria das IES estão muito preocupadas com as abordagens tradicionais em promover 

a “excelência” na educação, tais como diplomas, experiência profissional, direitos de au-

toria, patentes e atividades de investigação. Talvez, também, por isso não estejam receti-

vas a novas abordagens de gestão, como os sistemas de gestão da qualidade (SGQ), iden-

tificados como provenientes do mundo empresarial (sinal suficiente de que elas não são 

aplicáveis a IES). Kells (1995) sublinha que a academia tem sido agressiva a interferên-

cias externas sobre a instituição e sobre a introdução de novas técnicas de gestão. A ex-

periência tem mostrado que a sua resistência tem sido bem-sucedida, já que persistem, 

sobrevivendo às ações dos estados, à interferência política, à introdução de indicadores 

de desempenho, à gestão por objetivos, à responsabilidade social e aos apelos públicos. 

Os partidários da teoria do caos/complexidade colocam-se numa perspetiva muito disso-

nante, propondo que, em vez de tentar reparar a imagem antiga da universidade, devemos 

estar envolvidos numa iniciativa global, para ligar os estudantes a múltiplas fontes de 

informação e a problemas da realidade local e regional (Dervitsiotis, 2003; Snyder et al, 

2000). A juventude tende a encarar o mundo como conjuntos de redes 
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interconectadas de relações, enquanto as universidades, muitas vezes, ainda o vêm como 

campos segmentados de conhecimentos e experiências. 

De acordo com Hackman &Wagerman (1995), a "Implementação (de SGQ) é fácil, mas 

as velhas estruturas organizacionais e os sistemas permanecem intocados e continuam a 

gerar a mesma dinâmica de comportamento anterior" (p. 336). 

 
2.3. Academia, Investigação, Desenvolvimento, Inovação e Qualidade 
A academia desempenha múltiplas atividades, todas elas com impactes significativos na 

qualidade dos sistemas de ensino-aprendizagem. Em primeiro lugar, desenvolve conheci-

mento ao nível das áreas científicas, que enformam as atividades letivas. Complementar-

mente, forma os próprios professores, bem como os professores dos professores. 

Ao nível da envolvente económica e social, detém e desenvolve os conhecimentos e os 

instrumentos de análise daquelas realidades, o que condiciona as atividades de planea-

mento dos sistemas e dos processos de ensino-aprendizagem. Particularmente importante, 

a academia acumula experiência e conhecimento nos métodos e abordagens pedagógicas, 

instrumentos-chave para o planeamento, operação, monitorização, avaliação e melhoria 

dos processos. 

No caso particular da qualidade, tem ainda papel cada vez mais importante na conceção 

de novos métodos de controlo e gestão da qualidade. A área do ensino constitui um campo 

com relativa e pouca experiência na aplicação das técnicas e metodologias mais caracte-

rísticas da qualidade. Pelo que, a academia pode, não só aplicá-las a si própria, mas tam-

bém estudar as aplicações em outros níveis de ensino, e setores de atividade, sistemati-

zando práticas, consolidando e alargando teorias e abordagens em geral e em particular, 

ao nível dos seus processos de ensino. Este campo pode aproveitar a maior experiência 

noutros setores, adaptando técnicas e métodos existentes, e desenvolvendo outros novos, 

particularmente úteis às instituições de ensino. 

 
2.4. Transversalidade e Horizontalidade 
As unidades funcionais das organizações começam a deixar de ser consideradas como um 

conjunto discreto e isolado com fronteiras muito bem definidas. A tendência crescente 

para serem vistas como grupos flexíveis e interligados de fluxos de informações que atra-

vessam horizontalmente as unidades, em que se agrupam as atividades, é uma realidade 

que encontra as suas raízes nos movimentos de Reengenharia (Hammer e 
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Stanton, 1999), JIT (Just in Time – Have, Ten et al, 2003) e ABM (Activity Based Man-

agement). As organizações podem ser vistas como um grupo de grupos incompletamente 

ligados. 

Apesar das enormes e importantes mudanças operadas nas organizações, tais como as 

integrações dos processos principais, a eliminação de atividades/tarefas que não acrescen-

tavam valor, muitas organizações não mudaram, no essencial, a sua forma de gestão. Ape-

sar das mudanças radicais nos processos, essas organizações não experimentaram melho-

rias, mas, pelo contrário, tendem a caminhar para a fase de declínio do seu ciclo de vida 

(Gardner, 2001). As tentativas para horizontalizar as organizações, focalizando os esfor-

ços e recursos no(s) Macro(s) Processo(s) Operacional(ais), bem como as soluções encon-

tradas ao nível da coordenação transfuncional, sofrem o efeito de atração da estrutura hi-

erárquica vertical, conseguindo, esta, muitas vezes, recuperar o poder e o controlo sobre 

as operações, os objetivos e níveis de desempenho de toda a organização, independente-

mente das soluções organizativas. 

De acordo com Walsh (1995), Deming observou que a departamentalização funcional dos 

diferentes corpos de uma organização constitui o maior obstáculo à melhoria da quali-

dade. Os objetivos dos processos que fornecem “valor ao cliente” e à organização são 

com frequência esquecidos e preteridos em favor dos objetivos das áreas funcionais tra-

dicionais. A gestão por processos, para existir e ser benéfica, não tem de destruir as áreas 

funcionais, nem viver em estado de conflito com as mesmas. É possível encontrar formas 

de sincronizar os esforços, recursos e objetivos. As áreas funcionais e os processos têm de 

coexistir e cooperar (Hammer e Stanton, 1999). 

A definição de objetivos deve ser partilhada, isto é, negociada com as pessoas, e não po-

dem ser só avaliados em termos absolutos de cumprimento, mas também em termos de 

envolvimento, participação a criatividade, porque, nomeadamente alguns objetivos po-

dem ter sido mal definidos e as pessoas não podem ser responsabilizadas por isso. Se os 

objetivos não foram atingidos, há que identificar quais os níveis responsáveis por esse 

facto. A gestão por processos conduz à necessidade dum estilo de gestão cooperativo e 

participativo, em que as responsabilidades da Direção executiva, gestão intermédia e ope-

rativos são elevadas. 

Todas estas características, em nosso entender, reforçam a necessidade de abordagens 

estruturadas, nomeadamente de abordagens que olhem para as IES como “um grupo de 

grupos incompletamente ligados” (Weick, 2003, p.380), em que as áreas funcionais, como 

sejam os departamentos ou as áreas científicas, não apareçam como um conjunto 
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discreto e isolado com fronteiras muito bem definidas. Pelo contrário, apareçam como 

grupos flexíveis e interligados de fluxos de informação, que atravessem horizontalmente 

as atividades funcionais da instituição e que estejam na base da adoção de modelos de 

gestão transparentes, que permitam integrar economicismo e visão humanista e confiram 

maior capacidade de decisão (Simão, 2002). 

2.5. Qualidade no Contexto Social e Económico 
Embora a terminologia relativa à qualidade seja universal, bem como as suas técnicas e 

métodos, as IES reivindicam um estatuto especial para si próprias e, ao mesmo tempo que 

pretendem ligar-se ao mercado e à sociedade a quem devem servir, tornando assim mais 

difícil a desejada ligação. Mesmo os exemplos da indústria encerram ensinamentos que 

são adaptáveis a IES. Assim, optámos por manter uma terminologia universal em vez de 

específica. Em termos gerais, associamos produtos a ciclos de estudo e clientes a estudan-

tes e partes interessadas. 

O conceito de produtividade pode ser aplicado de diversas formas a IES, e a cada um dos 

seus macroprocessos (Ensino-aprendizagem, Investigação e Prestação de serviços e trans-

ferência de conhecimento). A produtividade assume múltiplas formas de avaliação, mas, 

de uma forma genérica, pode-se dizer que o pode ser por qualquer indicador que relacione 

resultados com os recursos necessários para a sua obtenção. Por exemplo, para o primeiro 

macroprocesso: custo de um diplomado; tempo de conclusão do ciclo de estudos; taxas 

de sucesso, taxas de abandono…; Para a Investigação e desenvolvimento pode-se falar de 

produção científica por Equivalente a Tempo Integral (ETI) ou Doutorado, número de 

patentes; e, por último, pode-se falar da faturação por ETI ou Doutorado, por exemplo. 

A competitividade estará mais ligada à atratividade de estudantes, de financiamentos para 

projetos de I&D e de Prestação de serviços e Transferência de conhecimentos. Ainda no 

âmbito de IES, a competitividade pode também ser vista pelo impacte da IES na economia 

das regiões de maior influência e pela inserção nas comunidades. 

As IES gerem mal o paradoxo de lidarem com o conhecimento científico ao mais alto 

nível, mas aceitarem práticas de gestão elementares. As abordagens e metodologias da 

qualidade integram (por vezes de forma incompleta) ensinamentos de várias áreas do co-

nhecimento, com as preocupações mais centradas nas aplicações e menos no desenvolvi-

mento teórico. 
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2.6. Novas áreas de desenvolvimento 
A qualidade tem hoje novas áreas de desenvolvimento e, portanto, também novos contri-

butos para a competitividade. A evolução dos produtos, mercados e tecnologias tem vindo 

a criar novos desafios dos quais se salienta: 

 A qualidade dos serviços prestados online. Nestes casos, os Sistemas da Qualidade 

têm de conseguir ultrapassar as desvantagens que advêm da falta de contacto físico 

com os clientes/estudantes/partes interessadas, nomeadamente através da qualidade 

do próprio Site e das plataformas de prestação do serviço. 

 Novos formatos estruturais (e.g.: organizações virtuais e multidimensionais, redes 

de cooperação). A Função Qualidade neste tipo de organizações tem de ser repen-

sada já que não existe uma única cadeia de comando e ação, sendo as relações mais 

de cooperação e coordenação. Uma possível solução passará por entregar a coorde-

nação a um dos parceiros ou a uma comissão conjunta. 

 Integração de serviços. Nestes casos, a situação é similar à anterior com a vantagem 

de existir uma estrutura estável à volta da qual se podem construir várias alternati-

vas. 

 Conceção das organizações. Esta constituirá uma área de atuação de alguns profis-

sionais da qualidade. 

 Qualidade em ambientes instáveis. As soluções para atuar nestes ambientes devem 

estar, tanto quanto possível, previstas. Sendo, no entanto, difícil a previsão, devem 

ser construídos vários cenários, de acordo com as formas de gestão que vierem a ser 

adotadas. 

 
As IES podem encontrar neste enquadramento orientações para si próprias e para a con-

ceção das suas ofertas. 

 

3. A Cooperação 

A envolvente competitiva permite e obriga a desafiar limites e alcançar desempenhos, 

individuais ou coletivos, mais elevados, onde quer que se esteja a competir (Porter, 2001; 

Rolo Alves, 2015). Contudo, a competição, ao nível das IES, não se pode reger apenas, 

nem fundamentalmente por relações de conflito de interesses e comportamentos tenden-

cialmente oportunistas. Numa era estruturada em redes, a concorrência e a competição 

têm vindo a ser substituídas por uma nova ótica de mercado/área social, que 
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evidencia as oportunidades conjuntas, as sinergias, os benefícios mútuos e as vantagens 

de uma estratégia win-win-win. Pelo que, os termos coopetição, cocriação, co-working, 

são cada vez mais usados. O conceito de “rede” é um paradigma relativamente recente, 

uma nova forma de cogestão ou cooperação. 

Os efeitos de sinergia e desempenho resultantes das estratégias de colaboração represen-

tam um ativo para todas as partes, que se tornaram, deste modo, mais eficientes e susten-

táveis (Rolo Alves, 2015). Como consequência desta estratégia de colaboração, em am-

biente de competição, surge o termo “coopetição” que resulta da conjugação dos conceitos 

de cooperação e competição e significa: cooperar competindo (Porter, 1996, Quaresma 

Dias, 2013). Traduz uma terceira abordagem ao relacionamento entre entidades, que con-

templa simultaneamente rivalidade e cooperação, podendo as duas situações opostas co-

existir harmoniosamente (Osarenkhoe, 2010). Para o êxito das relações de cooperação 

contribui a confiança, fator-chave das transações, contribuindo para importantes benefí-

cios nas relações de cooperação, entre atores económicos e outras entidades, quer a mon-

tante (transações de compra), quer a jusante (transações de venda), facilitando o processo 

de comunicação e contribuindo positivamente para o processo de inovação e de criação 

de conhecimento (Zhang e Huo, 2013). 

A flexibilidade das redes, segundo a proposta de Galbraith (1997), exige que a organiza-

ção crie uma rede externa de capacidades complementar à sua própria rede de competên-

cias internas, que pode inclusivamente ser estabelecida com concorrentes na perspetiva 

de coopetição. 

Segundo Sánchez (2003), a complexidade destes fenómenos leva as entidades a coopera-

rem: (a) reduzindo e partilhando custos de I&D; (b) assegurando a tecnologia comple-

mentar às suas competências-chave; (c) captando os conhecimentos tácitos e a tecnologia 

dos parceiros; (d) encurtando o ciclo de vida dos processos e produtos; (e) partilhando os 

custos de desenvolvimento dos produtos; e (f) assegurando o acesso a mercados, a pessoal 

qualificado e a recursos financeiros. 

Alguns dos mais importantes aspetos da globalização estão ligados às novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC). Estas parecem ter sido um dos principais "motores" 

de aceleração do processo da globalização (Aguin, 2003). Sob muitos aspetos, as TIC 

representam a primeira mutação tecnológica "global" que as nossas sociedades tiveram 

de enfrentar na sua história (OCDE, 1996 citada por Soete, 2000). 

A seleção dos novos paradigmas tecnológicos pode incidir sobre os mecanismos de liga-

ção entre a ciência pura e os progressos tecnológicos, sobre os critérios e os meios de 
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investigação utilizados pelos agentes económicos, sobre os constrangimentos e as incer-

tezas com que os inovadores se defrontam, ou sobre a clarificação entre invenção e ino-

vação. As potenciações das TIC, em todos os processos de desmaterialização das parce-

rias, são, hoje em dia, um desígnio nacional, à qual as organizações se devem associar 

(Coates, 2000). 

Existem projetos, atividades ou objetivos que não podem ser alcançados individualmente, 

levando à união de esforços entre indivíduos e empresas. As redes apresentam-se como a 

solução organizacional mais adequada aos desafios contemporâneos, que assolam as em-

presas e as necessidades produtivas atuais e futuras, que devem considerar a eficiência, agi-

lidade, resiliência e sustentabilidade como os objetivos críticos a alcançar. 

De acordo com Ballou (2006), o interesse cada vez maior nas relações de cooperação e 

parceria, decorre de não ser possível uma única empresa ter o controlo de todos os fluxos 

de materiais ou serviços, desde a fonte de matéria-prima, até ao consumo final. Por exem-

plo, na I&D nem sempre é possível um grupo deter os conhecimentos e as tecnologias 

suficientes para atingir os objetivos dos projetos. 

O termo rede tem vários significados e aplica-se a várias áreas. Ao nível da informática 

pode querer designar os sistemas de computadores geograficamente afastados uns dos 

outros, interligados por telecomunicações, geralmente permanentes. Em termos sociais 

designa um conjunto de relações e intercâmbios entre indivíduos, grupos ou organizações 

que partilham interesses, que funcionam na sua maioria através de plataformas da Inter-

net. 

Numa ótica empresarial representa: alianças estratégicas entre empresas; acordos de coo-

peração económica entre países; interação entre grupos, o conjunto de contatos que um 

indivíduo possui, entre outras. Ao nível das redes organizacionais, significa uma interação 

estratégia entre empresas (Lopes e Morais, 2012). 

Por analogia, e ao nível duma rede de investigadores, poder-se-á dizer que se trata de 

interações entre indivíduos e grupos, que aceitam voluntariamente propósitos comuns, e 

desejam aumentar as parcerias e sinergias. 

De forma similar às empresas, também os investigadores tendem a fazer parte de uma, ou 

até de várias redes. 

Se nos setores industriais de alta tecnologia, as alianças interempresariais começaram a 

intensificar-se, a partir da década de 80 (Baldwin, 2013), também é esperado que ao nível 

dos investigadores algumas formas de cooperação se desenvolvam, e que respondam me-

lhor a interesses extra à IES, em que eles se inserem. 
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De acordo com Vale et al. (2006), Lambert (2008), Bowersox, Closs e Cooper (2009) e 

Mattos e Laurindo (2012), a competitividade deixou de ocorrer entre empresas para ocor-

rer entre redes organizacionais. Os métodos de avaliação das IES e dos seus docentes 

(muito baseadas na quantidade das publicações) têm vindo a fomentar a competição, tam-

bém em termos de redes de IES e, já em algum grau, entre investigadores. 

Pires (2009), Cho e Soh (2010) e Christopher (2011) corroboram que a otimização da 

produção e da gestão empresarial foi deslocada da concorrência entre as empresas indivi-

duais, para a competição entre redes de abastecimento. Se esta situação é válida para as 

empresas, porque não para os indivíduos e profissionais do conhecimento? Estes podem 

cooperar de forma independente e autónoma, desenvolvendo conjuntamente projetos e/ou 

adquirindo e partilhando recursos; ou podem constituir-se como um grupo de investiga-

dores que une forças (e.g. redes, associações, alianças, consórcios ou grupos formais ou 

informais). O estabelecimento de relações de parceria conduz à flexibilidade do processo 

“produtivo” da investigação, especialização técnica e economias de escala. A pluridisci-

plinaridade da qualidade aconselha a reunir investigadores de várias áreas do conheci-

mento, desenvolver metodologias de integração de esforços, que consigam sintetizar

 conhecimentos muito especializados (verticais), de uma área com 

conhecimentos também especializados de outras áreas, de forma obter conhecimento de 

carácter transversal/horizontal. 

Para o efeito, é necessária a existência de integradores/mobilizadores que sejam neutros, 

credíveis, influentes e que detenham conhecimentos especializados, que deem início ao 

processo. Este elemento pode ser um indivíduo, uma instituição ou uma associação pro-

fissional (Carvalho, 2011). No caso em análise, os fundadores da RIQUAL têm vindo a 

desempenhar este papel. A integração desta rede na Associação Portuguesa para a Quali-

dade não mostrou vantagens nem facilidades de funcionamento ou fomento das atividades 

de I&D, essencialmente porque são entidades de natureza diferente. 

Num ambiente virtual colaborativo, cada parceiro colabora com o seu conhecimento e 

cada um pode chegar ao seu objetivo individual. E com ele contribuir individualmente 

para o objetivo comum. Exige ainda a aceitação das diferenças entre parceiros, atitude 

tolerante, ajustamentos de parte a parte, respeito, confiança, negociação e relações não 

hierárquicas entre as partes (Zacharia, Nix e Lusch, 2011; Cao e Zhang, 2011). 

Mintzberg e Quinn (2001), Cohen e Roussel (2005), Mariani (2007) e Harrison e Van 

Hoek (2008) referem que num cenário de híper-concorrência, as empresas devem procu-

rar desenvolver relacionamentos, que potenciem vantagens competitivas 
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sustentáveis para ambas as partes, na tentativa de ultrapassar as suas fraquezas ou limita-

ções, em detrimento da competição e da guerra de preços, cujos impactes são sempre 

negativos para toda a indústria/setor de atividade, esmagando as margens de lucro dos con-

correntes e as próprias, traduzindo-se em perdas para ambas as partes. 

De forma análoga, a híper-concorrência entre IES e Investigadores aconselha a que se 

encontrem (pesquisem) metodologias a nível das redes de indivíduos. A cooperação é 

considerada positiva e favorável à rede. Ao nível das empresas de mercado, a chamada 

open innovation é outro conceito que tem vindo a ser usado para as atividades que trans-

formam as necessidades dos mercados e da sociedade em produtos e serviços. Ao nível 

da I&D parece ser mais fácil o que poder-se-ia chamar de open research. 

No Quadro 1 resumem-se os conceitos e no quadro 2 tipificam-se as formas de cooperação 

segundo os objetivos. 

 
Quadro 1 – Resumo dos Conceitos apresentados. 

 

Tipologia de 
relacionamentos 

Definição Autores 

 
COOPERAÇÃO 

Implica a divisão de tarefas em subtarefas a 
serem realizadas por equipas multidisciplina-
res ou mistas, com elementos que represen-
tam os diversos parceiros. 

RCED (2007); Balestrin 
e Verschoore (2009); 
Zacharia, Nix e Lusch 
(2011); Cao e Zhang 

(2011) 
 

COLABORAÇÃO 
Implica a divisão de tarefas em subtarefas in-
dependentes, realizadas 
independentemente por cada parceiro. 

RCED (2007); Zacharia, 
Nix e Lusch (2011); Cao 

e Zhang (2011) 
 
 

COMPETIÇÃO 

Acontece quando duas ou mais empresas que 
se opõem e concorrem entre si pelo mesmo 
mercado, com produtos ou serviços idênticos 
ou substitutos, lutam para manterem a lide-
rança 
e conquistarem quota de mercado. 

 
Porter (1999); David 
(2011); Esteves e 
Ascensão (2011) 

 
 

COOPTIÇÃO 

 
Significa cooperar competindo e espelha a 
relação de empresas que colaboram em de-
terminados projetos e competem noutros. 

Porter (1999); Mariani 
(2007); Carvalho et al. 

(2010, 2013); 
Osarenkhoe 

(2010); Quaresma 
Dias 

(2013) 

Fonte: Rolo Alves (2015) 
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Quadro 2 – Tipo de cooperação segundo o objetivo. 

 
Tipos de Cooperação Objetivo 

 
Cooperação de informação 

(co-inform) 

Identificação dos membros e das suas competências; fontes de 
informação que a empresa utiliza para a promoção das suas pró-
prias inovações de produto ou de processo, assim como na pro-
moção e melhoria da comunicação entre os parceiros. 

Cooperação de aprendiza-
gem 

(co-learn) 

Desenvolvimento de programas de formação patrocinados pelo 
grupo para atender os interesses da rede e dos colaboradores. 

Cooperação de promoção 
(co-market) 

Atividades organizadas para promover e vender serviços e 
produtos da rede de cooperação. 

Cooperação de compra 
(co-purchase) Aquisição conjunta de equipamentos e outros recursos. 

Cooperação de produção 
(co-produce) Aliança para produzir um determinado produto. 

Cooperação de venda 
(co-sale) Aliança para vender um determinado produto/serviço. 

Cooperação de defesa 
de interesses (Co- 
lobby) 

Defesa de políticas, legislação e programas do interesse da rede. 

Fonte: Adaptado de Molina e Yoong, apud Pereira et al. 2007. 
 

Os tipos de cooperação apresentados podem agrupar-se em três áreas de cooperação dis-

tintas: 1) cooperação para a investigação e desenvolvimento de novos produtos; 2) coo-

peração na produção e logística; 3) cooperação no marketing e distribuição. 

A inovação tecnológica é cada vez mais um processo coletivo com a participação de múl-

tiplos agentes (OCDE, 1992, 2005). Por outro lado, Pereira (2007, p.39) refere que “os 

conceitos de “rede” e “comunidade” inserem-se no contexto mais geral de redes colabo-

rativas, isto é, conjunto de organizações ou indivíduos independentes que interatuam, 

usando intensivamente processos colaborativos, que visam atingir resultados coletivos, 

através da execução conjunta de tarefas, suportados por TIC colaborativas”. 

No caso em apreço, os investigadores começam por colaborar na informação e aprendi-

zagem, para mais tarde poderem colaborar na produção tecnológica e na defesa de inte-

resses de grupo. 

Numa outra perspetiva, a rede pode ser vista com um conjunto de nós (empresas, grupos, 

indivíduos), cada uma ocupando uma determinada posição na rede, que se relacionam 

entre si (ligações) através dos fluxos (de bens ou informações). 

Casarotto e Pires (2001) apresentam uma tipologia baseada na flexibilidade, onde distin-

guem entre redes flexíveis e redes top-down. Considerando as fronteiras da rede, Wood 

Jr. e Zuffo (1998) classificam as organizações sem fronteiras em estruturas livres de bar-

reiras, modulares ou virtuais. 
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Roth et al., (2012) num estudo sobre governação e gestão de redes interorganizacionais, 

tiveram como objetivo compreender como determinadas condições podem influenciar os 

resultados obtidos, analisando aspetos das redes como um todo e não como empresas in-

dividuais ou simplesmente relações entre empresas. Deste estudo, destaca-se o modelo 

denominado rede horizontal, que apresenta algumas características particulares, que o dis-

tinguem de outros tipos de redes: não há coordenação central de uma grande empresa; as 

decisões geralmente são tomadas por consenso ou pela maioria; na maioria das vezes estes 

modelos são formados por empresas do mesmo setor; os membros podem frequentemente 

ser concorrentes diretos. 

Os mesmos autores apresentam três modelos de governação de redes (Figura 1) a partir 

dos quais podem surgir combinações e modelos híbridos: governação partilhada; gover-

nação com organização líder e governação através de uma organização administrativa da 

rede. 

Figure 1 – Network Governance Models. 
 

Source: Provan e Kenis (2008) apud Roth et al., (2012). 
 
 

4. Realizações e Projetos em Curso 

 
4.1. Revista científica TMQ-Techniques, Methodologies and Quality 

A RIQUAL desenvolveu e integrou uma iniciativa editorial, a Revista Científica TMQ- 

Techniques, Methodologies and Quality, única revista em Língua Portuguesa dedicada à 

qualidade e áreas afins. Inicialmente, em formato papel, passou depois apenas à versão 

digital. A revista aceita artigos escritos em Português, Espanhol e Inglês. 
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4.2. Site das publicações (www.publicacoes.apq.pt) 

A opção pela edição digital levou ao desenvolvimento de uma plataforma para o seu alo-

jamento. Tendo em conta os interesses da APQ, esta plataforma foi desenhada para poder 

alojar outras revistas de carácter técnico ou científico. Como breve resumo da sua di-

mensão: 

 Número de artigos (janeiro 2018): 1452 

 Nº de revistas: 3 

 Número de atas de congressos: 3 

 Número de relatórios de estudos: 5 

 Número de páginas (Estimativa): 25.000 
 

4.3. Encontros Anuais 
Em 2018, realiza-se o IX Encontro anual da rede, que tem vindo a acontecer sem inter-

rupção. Estima-se que estes Encontros já tenham tido cerca de 500 participantes. As Atas 

destes encontros estão publicadas no site das publicações (www.publicacoes.apq.pt). 

 
4.4. A Plataforma Integrada de Informação e Conhecimento Empre-
sarial (PIICE) 
A RIQUAL tentou usar as potencialidades das TIC para suportar os seus cooperantes, mas 

também contribuir para os propósitos a APQ (associação de profissionais), em que se 

inseriu, usando os seus conhecimentos teóricos, mas também as características desta as-

sociação, que integra organizações e profissionais. Surgiu assim o projeto de desenhar 

uma plataforma que permita promover a cooperação e a colaboração entre associados e 

ainda conhecer a capacidade técnica e tecnológica de áreas territoriais ou setoriais e pro-

mover o desenvolvimento de estudos e da prática de benchmarking. Uma plataforma co-

laborativa com uma base de conhecimento estruturada, serviços de partilha de informa-

ção, de comunicação, de suporte a trabalho colaborativo, de suporte a projetos e equipas, 

desenvolvida em três fases (protótipo, teste piloto e comercialização). Uma parceria ini-

ciada, em 2013, com o Instituto Politécnico de Setúbal, à qual se juntou, desde 2017, o 

Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro. 

A Plataforma Integrada de Informação e Conhecimento Empresarial (PIICE) pretende 

constituir-se como elo de ligação entre empresas, entre profissionais e entre empresas e 

profissionais (em primeira fase os associados da APQ, numa segunda fase entre os asso-

ciados de outras entidades, e numa terceira entre agentes de regiões e setores de atividade), 

e assenta num conjunto de bases de dados interligadas e inteligentes, com 
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valências de leitura e acesso em qualquer dispositivo móvel. Do ponto de vista técnico 

trata-se de uma plataforma colaborativa, de acordo com os seus requisitos estratégicos e 

com as funcionalidades habituais neste tipo de plataformas. Os conteúdos específicos, os 

stakeholders envolvidos, o modelo baseado em redes sociais, constituirão características 

distintivas. 

Os principais objetivos foram definidos: a) Promover a cooperação e a colaboração entre 

empresas, instituições e profissionais; Reforçar as competências internas com a rede de 

competências externas; b) Fomentar redes e grupos de organizações cooperantes, facili-

tando a entrada das PME em clubes de fornecedores nacionais e internacionais; c) Permitir 

o conhecimento da capacidade técnica e tecnológica de áreas territoriais e de proximidade; 

d) Permitir o conhecimento dos produtos e serviços a nível territorial e de proximidade; 

e) Facilitar a partilha e interação com as partes interessadas; f) Permitir às associações 

empresariais e profissionais ampliar os serviços e as sinergias entre associados; g) Iden-

tificar e/ou criar oportunidades de negócio; h) Promover a venda cruzada de produtos e 

serviços entre empresas e profissionais dentro da mesma rede; i) Promover a produção e 

desenvolvimento de conhecimento por via da plataforma, nomeadamente através da sen-

sibilizando para atividades inovadoras e qualificadas; j) Facilitar o acesso ao conheci-

mento técnico-científico e de mercado, com vista a entender o contexto externo e as ne-

cessidades dos clientes; l) Facilitar o acesso a técnicas e métodos de gestão moderna ne-

cessárias à economia digital. 

A PIICE pretende constituir-se como uma importante ferramenta de colaboração entre 

organizações e profissionais, com o intuito de potenciar as redes de colaboração e as si-

nergias. Atualmente em fase de prototipagem, é espectável que durante o ano de 2018 

seja possível terminar a primeira etapa do projeto, isto é, colocar a plataforma a funcionar 

para os associados da APQ, permitindo a realização de testes às principais funcionalida-

des. Para tal, consubstancia-se de vital importância a concretização de um projeto de in-

vestigação financiado. 

 
4.5. SCOPE – Centro de estudos para o desenvolvimento organizacional 
O Centro de estudos (mais projetos aplicados e menos I&D) foi constituído como estru-

tura interna da APQ e carácter instrumental para acesso a fundos, estabelecimento de par-

cerias e projetos específicos. 
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4.6. Observatório da Qualidade e da Rede 
Desde cedo, a rede tem refletido sobre a necessidade de desempenhar algum papel na 

observação e análise crítica das práticas e resultados da investigação na qualidade. No 

âmbito dos Encontros anuais, estes temas foram discutidos e espera-se continuar à procura 

de uma solução (e.g. Pesquisa bibliométrica em Bases de dados; Inquérito aos investiga-

dores). 

 

5. Conclusões 

Nesta Rede de Investigadores da Qualidade (RIQUAL) diversos projetos foram concreti-

zados, mas ainda há algumas limitações e possíveis concretizações. Nesse sentido, sali-

enta-se que: 

1) Os projetos em comum foram menos do que aqueles que eram esperados. As ligações 

aos grupos de investigação de origem dos investigadores continuaram dominantes. 

2) As apresentações de alunos de mestrado (e também de doutoramento) são aspetos 

muito positivos, em muitos casos a primeira experiência de apresentação pública dos 

estudantes. Os Orientadores encontraram um elemento extra de motivação dos alu-

nos. 

3) A adesão á Plataforma das publicações online foi muito limitada, embora existam 

manifestações de interesse em alojar outras revistas técnicas e científicas. Esta situa-

ção decorre da plataforma não ter ainda o nível desejado de funcionalidades. 

4) A publicação de Atas de congressos no site teve algum êxito, mas tem potencialida-

des para vir a integrar outros eventos. 

5) Embora seja desejada uma plataforma aberta, parece aberta demais, porque não se 

sabe ainda quantos membros tem a rede, o que tem dificultado a criação de uma es-

trutura de gestão. 

6) Falta software para editar revistas digitais e e-books, o que requer algum tipo de in-

vestimento ainda não conseguido. 

7) A ligação da rede a empresas e a projetos empresariais ainda não teve sucesso, pois 

a estrutura funcional e de gestão ainda precisa de desenvolvimento. 

8) Os projetos das empresas, entidades dos setores público e social e os projetos pró-

prios da rede podem vir a ser canalizados para a plataforma de gestão da Rede, que 

encontrará a melhor forma de lhes dar resposta (equipas, tecnologias, recursos). A 

Figura 2 mostra uma perspetiva futura da rede. 



IX ENCONTRO DE TRÓIA 
QUALIDADE, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO        32 

 

Figura 2 - Perspetiva futura da rede 
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Os grandes desafios concentram-se na gestão da Rede, implicando em particular a estru-

tura, as relações, a avaliação do desempenho e os ganhos e o alinhamento estratégico entre 

os cooperantes e parceiros. Existe grande unanimidade em considerar que a integração e 

a coordenação traz vantagens aos membros da rede e que a coordenação deve ser conside-

rada como um mecanismo administrativo para alcançar a integração. 

A dimensão “relações” contempla o relacionamento cooperativo entre os parceiros da 

rede, estabelecido por contratos de longa duração alicerçados na confiança, que na bibli-

ografia é referida, por diversos autores, como essencial para que exista uma verdadeira 

relação de cooperação a longo prazo (Speakman et al., 1998 ; Lambert et al., 1998; Par-

sons, 2002, citado por Cunha e Zwicker, 2009; McHugh et al., 2003; McLaren et al., 

2004; Cohen e Roussel, 2004; Vale et al., 2006; Martin, 2007; e Carvalho, 2011). A 

dimensão “ganhos” inclui os benefícios distribuídos. Relativamente ao alinhamento 

estratégico, estes autores consideram que as empresas podem fazer parte de diferentes 

redes simultaneamente, relacionando-se com clientes em diversos setores, que podem 

inclusivamente ser concorrentes uns dos outros, pelo que o alinhamento estratégico nem 

sempre será fácil de alcançar. Esta dimensão na RIQUAL foi substituída pelos objetivos 

comuns, partindo do princípio de que os benefícios distribuídos estão subjacentes no 

desempenho e na eficiência cumulativa. 

A dimensão “Estrutura” reflete as relações que se estabelecem entre os cooperantes e 

emerge da necessidade de definir o papel de cada parceiro na rede, considerando que nem 

todos devem ser integrados. Será necessário escolher e hierarquizar os mesmos de acordo 

com as competências e conhecimentos. É preferível trabalhar com uma base reduzida de 

investigadores, com os quais se conseguirá integrar processos e atividades, contribuindo 
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para o aumento da eficiência coletiva (da rede), resultante da acumulação das eficiências 

individuais. O fluxo de informações deverá ser bidirecional. 

Alves Filho et al. citados em Cerra et al. (2008) consideram ainda a dimensão estrutura e 

eficiência cumulativa. A integração de processos e atividade é essencial, assim como a 

manutenção de um fluxo bidirecional de informações. 

A dimensão “Desempenho” será constituída pelos indicadores-chave definidos para mo-

nitorizar o desempenho da rede e avaliar o impacto das estratégias definidas, partindo do 

princípio que não se pode gerir sem medir. Eventuais Scorecards da Rede podem ser 

necessários, utilizando indicadores internos e outros externos à rede, tendo sendo base a 

avaliação projeto a projeto. 

 
6. Outros Desenvolvimentos 

A internacionalização pode vir a assumir duas direções complementares, a integração de 

investigadores de outros países e a cooperação com outras redes similares. A troca de 

informações entre os membros pode ser incrementada através de mecanismos referentes 

a Congressos e Seminários por eles frequentados (e.g. Atas) e Leituras partilhadas, de 

modo a passar da interação dentro da Rede de Indivíduos a interação com redes de orga-

nizações. 
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Resumo: 

A presente investigação teve origem numa Dissertação de Mestrado em Gestão - 
Especialização em Recursos Humanos da Universidade de Évora e tem como prin-
cipal objetivo analisar se uma autarquia do Alentejo considera as questões da con-
ciliação entre a vida profissional e a vida familiar nas suas práticas de responsabili-
dade social interna. 

A metodologia escolhida foi o estudo de caso, recorrendo-se a uma amostra pré- 
definida de trabalhadores para aplicação de um inquérito por questionário constru-
ído e adaptado de Antunes (2013), Brites (2015), CE (2001), CITE, Código do Tra-
balho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Guerreiro, Lourenço e Pereira 
(2006), Santos (2010) e Silva (2012) e, à realização de entrevistas semiestruturadas 
a informantes chave, cujo guião se baseia no questionário deste trabalho e no guião 
de Romeiro (2017). 

Os resultados revelam que existe uma clara tendência para as práticas de conciliação 
se centrarem numa perspetiva essencialmente legal, apesar da autarquia estudada 
ter algumas medidas que vão além da lei. Perante este cenário, pode afirmar-se que 
a organização é socialmente responsável no que toca a estas questões, cumprindo a 
vertente legal de um quadro de responsabilidade social e completando-a com inici-
ativas que evidenciam a filantropia, ainda que os participantes tenham maior perce-
ção de responsabilidade social organizacional ao nível externo. 
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Palavras-chave: comprometimento organizacional, conciliação entre a vida pro-
fissional e a vida familiar, responsabilidade social organizacional. 

 
Abstract: 

The present research had originated in a Master's Dissertation in Management - 
Specialization in Human Resources of the University of Évora and its main objec-
tive is to analyze if one municipality of Alentejo considers the issues of reconciling 
work and family life in their internal social responsibility practices. 

The methodology chosen was the case study, using a pre-defined sample of workers 
to apply a questionnaire survey constructed and adapted from Antunes (2013), 
Brites (2015), CE (2001), CITE, Labour Code, General Labour Law in Public Func-
tions, Guerreiro, Lourenço e Pereira (2006), Santos (2010) and Silva (2012) and, to 
conduct of semi-structured interviews to key informants, whose script is based on 
the questionnaire of this work and in the script of Romeiro (2017). 

The results show that there is a clear tendency for reconciling practices to focus 
essentially on a legal perspective, although the institution studied has some 
measures that go beyond the law. Towards this scenario, it can be affirmed that this 
municipality of Alentejo is socially responsible in these issues, complying with the 
legal aspect of a social responsibility framework and completing it with initiatives 
that demonstrate philanthropy, even though the participants have a greater percep-
tion of responsibility organizational structure at the external level. 

 
Keywords: organizational commitment, reconciling work and family life, corpo-
rate social responsibility. 

 

 

1. Introdução 

As sociedades industrializadas foram palco de grandes mudanças desde a segunda metade do 

século XX, destacando-se o aumento da feminização da população ativa, novos modos de or-

ganização da vida familiar e maiores exigências a nível económico (Guerreiro, Lourenço & 

Pereira, 2006). 

Se por um lado estas transformações são sinónimo de evolução, por outro significam maiores 

“dificuldades à compatibilização de dois dos mais importantes domínios da vida social – a vida 

profissional e a vida familiar” (Guerreiro, Lourenço & Pereira, 2006, p. 6). 

“A Constituição [Portuguesa] reconhece que o harmonioso desenvolvimento do ser humano não 

pode ser dissociado das relações estabelecidas na família” (Medeiros, 2010, p. 1360), estabele-

cendo que cabe ao Governo ser o principal promotor da conciliação. E é através da legislação 

laboral que se consagra uma série de medidas1 destinadas a trabalhadores de ambos 

 
 

(1) Não se encontrou na literatura uma distinção clara entre políticas e medidas de conciliação, havendo autores 
que atribuem a uma e a outra a mesma conotação. Assim, tomou-se a liberdade de dar um significado mais 
abrangente às políticas, que também podem ser designadas de modalidades, considerando-as o conjunto de 
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os sexos que visam garantir maior segurança nos domínios profissional e familiar, nomeada-

mente determinando: 

- Tempos de trabalho e de não trabalho de modo a permitir uma participação igual no 

emprego e na família; 

- O direito de os cônjuges (ou unidos de facto) gozarem férias em idêntico período, salvo 

se tal causar prejuízo grave ao empregador; 

- Regimes especiais de trabalho (nomeadamente o trabalho a tempo parcial, horário flexí-

vel, teletrabalho e, para os trabalhadores da administração pública, também jornada contí-

nua e meia jornada); 

- Ausências justificadas ao trabalho (que englobam licenças, faltas e dispensas por motivos 

familiares); 

- Proteção na parentalidade; 

- Proteção especial da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante. 

É através da legislação que se criam normas relativas às condições de trabalho, mas cabe às 

organizações pô-las em prática, colocando-se-lhe o desafio de “articular as orientações defini-

das pela legislação, efetivar as políticas já existentes e desenvolver novos modelos que possam 

facilitar a conciliação entre o trabalho e a família” (Costa, 2012, p. 16), através de outras medidas 

de apoio. 

Relativamente à preocupação com estas questões, Guerreiro, Lourenço e Pereira (2006, p. 9) 

defendem: “são aspetos a equacionar tendo em vista o futuro das empresas (…), o bem-estar e 

a satisfação profissional dos recursos humanos (…)” e que podem “conferir à entidade patronal 

um trunfo em relação aos concorrentes” (Graal, 2000, p. 8). Uma abordagem de RSO centrada 

nos trabalhadores resulta essencialmente, num maior comprometimento organizacional (Hamid, 

2012); além disso, estas organizações conseguem uma melhor imagem junto dos seus trabalha-

dores e mercado externo (Lobel, 1999, cit. in Costa, 2012), “tornando-as exemplares no que 

toca às questões sociais e aos valores e práticas de cidadania” (Guerreiro, Lourenço & Pereira, 

2006, p. 9), o que resulta numa maior capacidade de atrair RH qualificados e reter os melhores 

profissionais (Dulk & Peper, 2007). 

A escolha do tema de investigação está relacionada com a atualidade do mesmo e com o facto 

de ser pouco explorado, levando-nos a questionar se existe uma real consciência por parte das 

 
 
 

 
diretrizes que orientam e tornam legitimas as questões da conciliação e um significado mais específico às 
medidas, considerando-as o conjunto de práticas e/ou ações direcionadas que compõem essas políticas. 
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organizações em contribuírem para que haja um equilíbrio entre estas duas esferas tão impor-

tantes da vida. 

Orientado pelo princípio: as organizações devem demonstrar respeito pela vida extralaboral dos 

funcionários apoiando ações no sentido da conciliação (Kirchmeyer, 1992), impõe-se o desafio 

de analisar se uma autarquia do Alentejo considera as questões da conciliação entre a vida 

profissional e a vida familiar nas suas práticas de responsabilidade social interna. 

Para tal, foi conduzido um estudo de caso de cariz exploratório. Utilizou-se uma abordagem 

quantitativa e uma qualitativa, potenciando uma triangulação de dados. Pré-definiu-se uma 

amostra para aplicação dos questionários por via de correio eletrónico. Contudo, decidiu-se 

mais tarde que seria necessário aplicar alguns questionários em papel para garantir a represen-

tatividade da população organizacional, já que a maioria é constituída por assistentes operacio-

nais, muitos deles sem acesso a email de trabalho. Para aplicação em papel não houve critério, 

contámos apenas com a disponibilidade de um Serviço que pudesse colaborar. As entrevistas 

foram realizadas a três informantes chave da organização e foram conduzidas nos respetivos 

gabinetes dos entrevistados. 

 
2. Enquadramento Teórico 

2.1. Conciliação entre a vida profissional e a vida familiar 

“O mercado é, hoje, atravessado por intensas dinâmicas de mudança” (Perista, Guerreiro, Jesus 

& Moreno, 2008, p. 103). Regista-se um “aumento progressivo da atividade profissional das 

mulheres” (Tomé, 2004, p. 52), transformações nas estruturas familiares, verificando-se um 

decréscimo da natalidade e acréscimo do envelhecimento populacional, aumentam as famílias 

monoparentais, bem como o número de casais em que ambos os elementos exercem uma ativi-

dade profissional (Graal, 2000), registam-se mais divórcios, uma diminuição dos casamentos 

religiosos e a preferência pela união de facto (Aboim, 2014) e finalmente, observam-se cres-

centes exigências ao nível económico que levam à maior competitividade organizacional (Guer-

reiro, Lourenço & Pereira, 2006) e que, por sua vez, requerem maior dedicação, esforço e rigi-

dez dos horários de trabalho (Tomé, 2004). 

Através da premissa de que trabalho e família são indissociáveis (Greenhaus & Beutell, 1985) 

e se relacionam intimamente (Edwards & Rothbard, 2000) e perante o cenário acima descrito, 

“o problema da harmonização entre a vida profissional e a vida familiar coloca-se com particu-

lar acuidade e atualidade” (Tomé, 2004, p. 52), tornando-se “premente repensar as formas de 

organização do trabalho, no sentido de proporcionar a conciliação” entre estes 
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domínios a trabalhadores de ambos os sexos (Guerreiro, Lourenço & Pereira, 2006, p. 6). As 

autoras referem que este é um tema amplamente discutido e consagrado na Constituição da 

República Portuguesa (CRP), que prevê condições de trabalho dignificantes que permitam a 

realização pessoal e a conciliação dos papéis, incumbido o Estado de tal, através da concertação 

de várias políticas sectoriais e é através do Código do Trabalho (CT) que as mesmas ganham 

projeção no contexto laboral. 

Não obstante, Guerreiro (2009) admite que, apesar de o Estado ter tido um papel importante na 

criação de serviços de apoio às famílias, entidades regionais e locais como autarquias, empresas, 

associações patronais e sindicais e até mesmo as escolas e famílias podem e devem envolver- 

se no seu fomento, de modo a melhorar e adequar a oferta às necessidades efetivas. Hein (2005) 

reforça esta ideia, afirmando que a legislação governamental afeta as condições básicas de tra-

balho, mas são as políticas e medidas organizacionais que podem fazer a diferença para os tra-

balhadores com responsabilidades familiares. 

De acordo com Dex e Scheibl (1999), muitas das iniciativas de conciliação, denominadas de 

family friendly policies, tiveram início no princípio dos anos 80 na Grã-Bretanha, por iniciativa 

das organizações que se deparavam com as dificuldades das suas trabalhadoras mulheres em 

combinar a atividade profissional com as responsabilidades familiares. Referem ainda que, com 

o tempo, também as necessidades dos trabalhadores do sexo masculino passaram a ser consi-

deradas e passaram a ser abordadas as necessidades de cuidados para além das crianças. Hoje, 

e também noutros países incluindo o nosso, “é vasto o leque das medidas que direta ou indire-

tamente podem promover a conciliação trabalho-família e a igualdade de género, sendo sus-

cetíveis de constituírem contributos importantes para o debelar da atual crise, promovendo 

mais emprego e novas dinâmicas económicas” (Guerreiro, 2009, p. 3) e até mesmo um bom 

desempenho organizacional. 

Appelbaum, Bailey, Berg e Kalleberg (2006) alegam que o fator tempo e a existência de recur-

sos ou serviços podem ter uma influência direta nas questões da conciliação e, por isso, apesar 

de não haver uma abordagem única e amplamente aceite (Poelmans, Odle-Dusseau & Beham, 

2008), Guerreiro, Lourenço e Pereira (2006), indicam como princípios gerais para a conciliação 

entre a vida profissional e a vida familiar as seguintes modalidades: 

1) Serviços de acolhimento para crianças; 

2) Serviços de prestação de cuidados a idosos; 

3) Licenças para pais e mães trabalhadores(as); 

4) Incentivo à maior participação do pai na vida familiar; 

5) Flexibilização da organização do trabalho. 
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Dentro da mesma linha Poelmans, Odle-Dusseau e Beham (2008) referem que é possível clas-

sificar as políticas de trabalho e família em cinco grupos: 

1) Políticas de flexibilidade; 

2) Licenças; 

3) Cuidados; 

4) Acordos de suporte; 

5) Medidas convencionais e benefícios/compensações. 

Segundo as autoras Guerreiro, Lourenço e Pereira (2006), compete às organizações fazerem 

uma reavaliação destas práticas e adaptações à sua realidade laboral, já que existe um incentivo 

por parte da União Europeia à adoção de políticas de gestão de recursos humanos que promo-

vam a conciliação como fator de RS. 

As crescentes necessidades nesta matéria levaram a Associação de Ética Empresarial à criação 

de uma norma, a NP 4522/2013, que tem como objetivo disponibilizar orientações às organiza-

ções em matéria de políticas e páticas familiarmente responsáveis para além da lei. 

Em Portugal, o desenvolvimento de medidas de conciliação ganhou grande relevo no quadro da 

responsabilidade social interna por se considerar que “mulheres e homens que conseguem gerir 

equilibradamente as várias esferas das suas vidas, investem o seu potencial de competências em 

benefício da empresa ou organização onde trabalham” (Guerreiro, 2009, p. 2). 

 
2.2. Responsabilidade social organizacional 

Carroll (1999) considera que seria um grande desafio recuar no tempo para se tentar perceber 

quando foi implementado o conceito de responsabilidade social organizacional (RSO), tradu-

zido do inglês corporate social responsibility. Apesar de haver indícios de que já era conside-

rada antes, refere o mesmo autor que, enquanto temática académica surgiu em 1953 através de 

R. Bowen, marcando um início moderno da literatura da RSO. 

Na perspetiva de Carroll (1979; 1991), para que se possa falar de responsabilidade social (RS) 

a organização deve englobar no seu desempenho responsabilidades económicas, legais, éticas e 

filantrópicas. O autor (1979) categoriza as quatro responsabilidades numa pirâmide que deve 

ser interpretada da base para o topo, representando aquilo que é requisito, esperado e desejado 

pela sociedade. Apesar da aceitabilidade do modelo, anos mais tarde, Schwartz e Carroll (2003) 

fizeram uma atualização do mesmo por considerarem que, o ranking das responsabilidades do 

anterior poderia ser mal interpretado, passando uma noção errada das prioridades. No novo 
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modelo, Schwartz e Carroll (2003) propõem que as responsabilidades filantrópicas já estejam 

incluídas nas responsabilidades éticas e económicas, por um lado, por se constatar uma dificul-

dade em distinguir as atividades filantrópicas de éticas, por outro, pelo facto daquelas poderem 

ser fundamentadas em interesses económicos. O modelo, designado “The Three- Domain Model 

of Corporate Social Responsibility” é composto pelas áreas de responsabilidade económica, le-

gal e ética, representadas num formato de diagrama de Venn que resulta em sete categorias nas 

quais a RSO pode ser conceituada e analisada, destacando-se a sua natureza sobreposta. É im-

portante referir que, a sobreposição ideal reside no centro do modelo, onde as responsabilidades 

económicas, legais e éticas são cumpridas simultaneamente (Schwartz & Carroll, 2003). 

Utilizaram-se vários indicadores na tentativa de se definir o conceito de RSO (Garmendía, 

2010) e foi valioso o contributo dos que se interessaram por estas questões, não obstante, como 

referem Armstrong e Green (2012), concordar com uma definição única é difícil, senão impos-

sível, pois o que uns consideram atitudes e/ou práticas socialmente responsáveis, outros consi-

deram o inverso e, mesmo aquilo que consideram socialmente responsável num determinado 

momento, podem não considerar noutro. Podemos afirmar que estamos perante um conceito 

aberto devido ao leque de abordagens existentes, controversas e pouco claras (Garriga & Melé, 

2004). 

Em 2001 a Comissão Europeia (CE) lançou o Livro Verde com vista à promoção de um um 

quadro europeu para a responsabilidade social das empresas, acreditando que este representa 

um marco importante em torno das reflexões da RSO definida como a integração de ações vo-

luntárias por parte das empresas que contribuem para uma sociedade mais justa e um ambiente 

mais limpo, manifestando-se “em relação aos trabalhadores, e mais genericamente, em relação 

a todas as partes interessadas afetadas pela empresa e que, por seu turno, podem influenciar os 

seus resultados” (p. 4). “Ao procederem desta forma, as empresas estão a investir no seu futuro 

e esperam que este compromisso voluntário contribua para um aumento da sua rendibilidade” 

(CE, 2001, p. 3). 

De acordo com a CE (2001) a RSO manifesta-se em duas dimensões, a interna e a externa. 

A dimensão interna implica: uma boa gestão de recursos humanos – onde se promovem práticas 

que incluem o respeito pelas necessidades e dignidade dos trabalhadores, ações que visam o 

desenvolvimento das suas competências e um bom acompanhamento dos mesmos; preocupa-

ções ao nível de saúde e segurança no trabalho – cumprindo-se a legislação, adotando- se uma 

cultura de prevenção de riscos através de formas complementares; uma eficaz gestão e adapta-

ção à mudança – que procura equilibrar os interesses de todas as partes interessadas e 
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que são afetadas pela mudança; e, um desempenho ambientalmente responsável e gestão dos 

recursos naturais – com vista à redução da exploração de recursos, emissões poluentes e produ-

ção de resíduos e, com investimentos vantajosos para a organização e para o ambiente (CE, 

2001). 

Apesar da reconhecida importância da dimensão externa que envolve as comunidades locais; 

parceiros comerciais, fornecedores e consumidores; direitos humanos; e, preocupações ambi-

entais globais (CE, 2001) e apesar de algumas organizações priorizarem uma atuação neste ver-

tente, há autores que entendem que uma empresa que não assume um alto nível de RS para com 

os seus trabalhadores, dificilmente se envolverá em ações socialmente responsáveis para com o 

meio ambiente e com a comunidade em que opera (Carrion, Fernández & Fernandez, 2017). 

Seabra (2014) alerta que a intervenção de autoridades públicas no desenvolvimento da RS, onde 

se incluem organismos de governação, tais como Câmaras Municipais e outras entidades públi-

cas, torna-se um incentivo à generalidade das empresas. Neste contexto, já que o presente estudo 

foi conduzido numa autarquia, destacamos a alusão de Carapeto e Fonseca (2005, cit. in Santos, 

2010) ao facto de serem as pessoas a principal riqueza da administração pública por serem um 

recurso estratégico determinante e, por isso, de entre as várias dinâmicas de RS que aquela 

promove, deve colocar ênfase na promoção da conciliação entre a vida profissional e a vida 

familiar, através da adoção de políticas que contribuem para o bem-estar dos trabalhadores, per-

mitindo a criação de um ambiente saudável. 

Pelo facto de as intervenções de RSO incluírem atividades para o bem-estar dos trabalhadores 

e das suas famílias, intensifica o compromisso dos trabalhadores (Ali et al., 2010, cit. in Brites, 

2015). Teixeira e Nascimento (2011) revelam que a implementação de medidas de conciliação 

possibilita “que os trabalhadores estreitem o seu compromisso com a organização, por sentirem 

que as suas necessidades pessoais/familiares são valorizadas e que a empresa se preocupa con-

sigo” (p. 223). 
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3. Metodologia de Investigação 

Como método de investigação do presente trabalho, recorreu-se à literatura para um enquadra-

mento teórico e legislativo/normativo das temáticas em análise para melhor compreensão das 

mesmas, seguindo-se um estudo de caso, conduzido por conjunto de procedimentos de forma a 

“obter informação (…) sobre um caso representativo de uma população” com o objetivo de a 

conhecer melhor (Barañano, 2008, p. 103). 

Para apresentação rigorosa dos dados empíricos relativamente a estas questões e tal como Ba-

rañano (2008) recomenda nos estudos de caso, procuraram-se evidências quantitativas e quali-

tativas, utilizando-se questionários e entrevistas, pelo que podemos afirmar que estamos perante 

um estudo de natureza mista. Procedeu-se ainda, à análise de documentos oficiais disponibili-

zados na página da autarquia, para recolha de mais informação sobre a mesma e finalmente, 

fez-se uma triangulação de dados, tal como sugere Yin (2001). 

Para dar resposta ao problema de investigação e de modo a recolher dados quantitativos, apli-

cou-se um inquérito por questionário via eletrónica, elaborado na plataforma de questionários 

da Universidade de Évora - LimeSurvey, aos trabalhadores da autarquia com email de trabalho, 

que representam uma amostra pré-definida, e também foram aplicados alguns questionários em 

papel a trabalhadores sem acesso a email de trabalho por forma a garantir a representatividade 

do universo em estudo. 

Assim, os questionários previamente validados, foram enviados a 407 pessoas via email, dos 

quais 72 foram submetidos devidamente preenchidos e aplicados 40 questionários em papel, 

tendo sido devolvidos 38 completos. A recolha de dados quantitativos ocorreu de 12 de junho 

a 7 de outubro de 2017. 

A taxa de não resposta ao estudo foi de 75,4%, entre a qual, 55 questionários incompletos – 53 

aplicados via eletrónica e 2 em papel. 

Apenas foram considerados válidos os questionários totalmente completos nos três blocos que 

os constituem, tendo assim, participado no estudo 110 trabalhadores (n=110) e registando-se 

uma taxa de resposta de 24,6%. 

Para recolha de dados qualitativos, procedeu-se à realização de três entrevistas a informantes 

chave, nomeadamente à Vice-Presidente, contando com a participação da sua assistente e aos 

Dirigentes da Divisão de Gestão de Pessoal e da Divisão de Juventude e Desporto. Estas entre-

vistas foram feitas a 6, 20 e 26 de junho de 2017 e serviram para ilustrar os resultados quanti-

tativos recolhidos, tornando a investigação mais sólida. 
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Os dados recolhidos foram tratados através do software estatístico SPSS1 e do Excel2 no caso 

dos questionários e através da análise de conteúdos no caso das entrevistas. 

 
4. Estudo de Caso 

O presente estudo foi desenvolvido numa administração pública do Alentejo, mais concreta-

mente numa autarquia, composta por um Executivo e vários Serviços de administração munici-

pal. 

De acordo com os dados referentes ao último balanço social público, a 31 de dezembro de 2016, 

o município contava com 988 trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, que 

se dividem muito equilibradamente entre mulheres e homens, ainda que aquelas estejam em 

ligeira maioria, com uma média de idades que rodam os 48 anos e distribuíam-se pelas seguintes 

carreiras profissionais, da maior para a menor percentagem: assistentes operacionais, assistentes 

técnicos, técnicos superiores, outros (onde se integram os fiscais municipais, trabalhadores do 

gabinete de apoio ao presidente e vereadores), dirigentes intermédios e informática. Para além 

disso, integrava 259 pessoas ao abrigo de medidas de reinserção profissional, através dos pro-

tocolos que tem com entidades como IEFP, a APPACDM local e a Direção Geral de Reinserção 

e Serviços Prisionais – Delegação Regional do Sul e Ilhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Copyright IBM Corporation and other(s), 1989, 2017 

(2) Microsoft Excel, 2016 
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4.1. Análise sintética de resultados 

4.1.1. Dados recolhidos através dos questionários 

Apresenta-se, de forma muito sumária, na Tabela 1 a caracterização da amostra em estudo. 

 
Tabela 1 – Representação da caracterização da amostra 

 

Variáveis Resultados 
% 

Amostra dos respondentes 110 100% 

 
 

Classes de Idades 

< 21 0,0% 
21 – 30 5,5% 
31 – 40 
41 – 50 

24, 
5% 
40, 
0% 

51 – 60 21,8% 
> 60 8,2% 

Género 
Feminino 46,0% 
Masculino 54,0% 

 
 
 

Habilitações Literárias 

1.º ciclo (4.º ano) 1,8% 
2.º ciclo (6.º ano) 5,5% 
3.º ciclo (9.º ano) 17,3% 

Ensino secundário/ equivalente 
Bacharelato 

29, 
1% 
0,0 
% 

Licenciatura 33,6% 
Mestrado 11,8% 

Doutoramento 0,9% 
Variáveis Resultados 

% 

 

Estado Civil 

Solteiro(a) 12,7% 
União de facto 19,1% 

Casado(a) 54,5% 
Divorciado(a) 11,8% 

Viúvo (a) 1,8% 

 
 

Tipo de vínculo contratual 

Contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo 

9,1% 

Contrato de trabalho a termo resolutivo 
incerto 

Contrato de trabalho sem termo 

0,0 
% 
90, 
0% 

Contrato de prestação de serviços 0,9% 

 
Tempo de serviço 

1 a 10 anos 30,9% 
11 a 18 anos 
19 a 25 anos 

23, 
6% 
21, 
8% 

25 a 43 anos 23,6% 

 
Categoria profissional 

Assistente Operacional 32,7% 
Assistente Técnico 
Técnico Superior 

27, 
3% 
37, 
3% 

Dirigente 2,7% 

Cargo de coordenação ou chefia 
Sim 19,1% 
Não 80,9% 

Tempo de trabalho 
A tempo parcial 4,5% 
A tempo inteiro 95,5% 

 

Horário de trabalho 

Horário por turnos fixos 13,6% 
Horário por turnos rotativos 5,5% 

Horário flexível 39,1% 
Horário normal sem isenção de horário 28,2% 
Horário normal com isenção de horário 13,6% 

Dependentes menores a cargo 
Sim 50,9% 
Não 49,1% 

Dependentes idosos e/ou com deficiência 
ou 

Sim 10,9% 

doença crónica a cargo Não 89,1% 

Fonte: Elaboração própria 
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Na Tabela 2 fez-se uma divisão das medidas facilitadoras de conciliação apresentadas aos in-

quiridos: da 1 à 12 são previstas na lei e da 13 a 19 são medidas que vão além da determinação 

legal. Podemos observar que os participantes percecionam com 67,5% de frequência que as 

medidas legais apresentadas são praticadas ou fazem parte da realidade da organização, 26,7% 

manifestam desconhecimento, mas apenas 5,8% dizem não fazer parte. Relativamente ao grupo 

de “filantrópicas/voluntárias”, 26,6% dos respondentes dizem que estas medidas fazem parte da 

realidade da autarquia, mas 38,7% referem que não fazem parte da realidade organizacional e 

os restantes alegam desconhecimento. 

 
Tabela 2 – Enquadramento legal e filantrópico/voluntário de medidas facilitadoras 

de conciliação 
 Valor médio da frequência de 

respostas 

A organização onde trabalha: Sim Não 
Não 

sei/ Não se 
aplica 

1. Possibilita a marcação de férias em período compatível com as do(a) cônjuge/ 
companheiro(a), sempre que não cause transtorno ao seu normal funcionamento. 
2. Permite horários de trabalho flexíveis para resposta a necessidades familiares. 

3. Possibilita o trabalho a tempo parcial a pessoas com responsabilidades familiares. 
4. Possibilita que trabalhadores(as) com responsabilidades familiares possam optar 

pela jornada contínua. 
5. Concede aos(às) seus(suas) trabalhadores(as) licenças parentais por ocasião de 

nascimento de filho(s), ou de adoção. 
6. Dispensa do trabalho a trabalhadora grávida, ou a que teve criança há menos de 120 
dias, ou a que amamenta, por motivo de proteção da sua segurança e saúde (por ex. 
quando exposta a riscos). 

7. Possibilita dispensa do trabalho para consultas pré-natais, ou para reuniões para 
avaliação para adoção. 

8. Permite a redução do tempo de trabalho para amamentação ou aleitação. 
9. Possibilita aos(às) trabalhadores(as) falta para assistência inadiável e 

imprescindível a filho. 
10. Concede aos(às) trabalhadores(as) falta para assistência a neto. 

11. Dispõe de licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica. 
12. Consente a redução do tempo de trabalho às trabalhadoras durante a gravidez, 

durante 120 dias após o parto e durante a amamentação, designadamente, dispensa de 
regime de adaptabili-

dade, de trabalho noturno e de trabalho suplementar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

67,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,7% 

13. Atribui subsídios de apoio aos filhos dos(as) trabalhadores(as). 
14. Promove atividades de ocupação dos tempos livres nos períodos de férias escolares 

para os filhos dos(as) trabalhadores(as). 
15. Tem estruturas de apoio para cuidados dos filhos dos(as) trabalhadores(as), por 

ex. creches. 
16. Dispõe de medidas de apoio para trabalhadores(as) com dependentes com 

deficiência ou doença crónica. 
17. Dispõe de medidas de apoio para trabalhadores(as) com idosos dependentes. 

18. Oferece um seguro de saúde extensível aos familiares dos(as) trabalhadores(as). 
19. Possibilita serviços médicos aos familiares do(as) trabalhadores(as). 

 
 
 
 

26,6% 

 
 
 
 

38,7% 

 
 
 
 

34,7% 

Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela 3 revela o sentimento dos respondentes em relação às medidas de conciliação apre-

sentadas tendo em conta o acesso que lhe têm e podemos observar que o valor médio foi m=4,62 

numa escala de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). A média mais alta m=6,00 

foi atribuída à possibilidade de marcar férias compatíveis em períodos flexíveis para atender a 

necessidades familiares, seguindo-se a facilidade de trabalhadores homens poderem gozar de 

licença parental partilhada com m=5,79 e a consideração pelas necessidades familiares aquando 

da elaboração dos horários de trabalho com m=5,03. Destacam-se com as médias mais baixas a 

possibilidade de poder desempenhar funções a partir de casa com m=3,12 e a transmissão de 

informação por parte da organização sobre a possibilidade de serviços de apoio a dependentes 

com m=3,57. Todas as restantes médias situam-se no ponto 4 da escala. 
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Tabela 3 – Perceção dos respondentes relativamente às medidas de conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar 

Na organização onde trabalho: N Míni 
mo 

Máxi 
mo 

Mé 
dia 

Des 
vio 
Pad 
rão 

Sempre que possível, consigo marcar férias em períodos flexíveis 
para atender às necessidades familiares. 

1 
1 

1 7 6,0 
0 

1, 
13 

 0    3 
As minhas necessidades familiares são tidas em consideração 
aquando da elaboração do horário de trabalho. 

1 
1 

1 7 5,0 
3 

1, 
43 

 0    6 
Poso ajustar os tempos de trabalho às necessidades familiares. 1 

1 
0 

1 7 4,9 
5 

1, 
44 
9 

Posso desempenhar as funções a partir de casa, por ex. teletrabalho, 
caso tenha de prestar apoio à família. 1 

1 
1 7 3,1 

2 
2, 
04 

 0    4 
Facilita-se que os trabalhadores homens gozem de licença parental 
partilhada. 

1 
1 

1 7 5,7 
9 

1, 
29 

 0    3 
Não sou penalizado(a) se tiver de faltar ao trabalho para prestar  

1 
1 
0 

    

assistência imprescindível e inadiável a cônjuge, ou a pessoa com 
quem vivo em união de facto, ou a pais, ou a sogros, ou a avós, ou a 
irmãos ou 
a cunhados. 

1 7 4,7 
4 

1, 
95 
2 

Posso usufruir de licenças para prestar assistência à família de 
duração superior às fixadas na lei. 1 

1 
1 7 4,1 

6 
2, 
00 

 0    2 
Informam-me sobre a possibilidade de serviços de apoio a 
dependentes, por ex. lares, infantários, lavandarias, etc. 

1 
1 

1 7 3,5 
7 

1, 
93 

 0    7 
Sinto que existe preocupação em atender às minhas necessidades de 
conjugação da vida profissional com a vida familiar. 1 

1 
1 7 4,3 

0 
1, 
82 

 0    5 
Valor 4,6 1, 
médio 3 67 

5 

Fonte: Elaboração própria 

 
A Tabela 4, que representa a perceção dos respondentes sobre as práticas de responsabilidade 

social interna, mostra-nos que o valor médio é 4,76, também numa escala de 1 a 7. A prática 

que evidencia uma média mais elevada é a ação de “no geral, [a organização] é socialmente 

responsável” com m=5,23, seguindo-se a disponibilização de serviços que promovem a saúde 

e segurança no trabalho com m=5,03. Todas as restantes práticas têm médias que se situam no 

ponto 4 da escala, revelando não concordância nem discordância com as mesmas. 
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Tabela 4 – Perceção dos respondentes sobre as práticas de responsabilidade social interna 

 
A organização onde trabalha: N Míni 

mo 
Máxi 
mo 

Mé 
dia 

 Des 
vio 
Pad 
rão 

Disponibiliza informação e presta esclarecimentos sobre 
direitos e deveres dos(as) trabalhadores(as). 1 

1 
1 7 4,9 

2 

 
1, 
48 

 0    5 
Preocupa-se em promover um bom equilíbrio entre a vida 
profissional e a vida familiar dos(as) trabalhadores(as). 1 

1 
1 7 4,6 

4 

 
1, 
41 

 0    9 
Promove a igualdade de oportunidades de progressão na carreira e 
desempenho de cargos de chefia relativamente a homens e mulhe-
res. 

1 
1 
0 

1 7 4,8 
9 

 
1, 
73 
7 

Preocupa-se com a criação de um bom ambiente de trabalho. 1 1 7 4,6  1, 
 1   1 68 
 0    1 

Proporciona aos(às) seus(suas) trabalhadores(as) serviços que 
promovem a saúde e segurança no trabalho. 

1 
1 

1 7 5,0 
3 

 
1, 
58 

 0    8 
Promove a participação dos(as) trabalhadores(as) nos processos de 
decisão que lhes dizem respeito. 

1 
1 

1 7 4,6 
7 

 
1, 
68 

 0    2 
Faz uma gestão eficiente de recursos, despesas e custos. 1 1 7 4,3  1, 

 1   7 64 
 0    7 

Atribui tempo, dinheiro e outros recursos a causas de 
responsabilidade social. 

1 
1 

1 7 4,5 
1 

 
1, 
52 

 0    5 
No geral, é socialmente responsável. 1 

1 
0 

1 7 5,2 
3 

 1, 
42 
5 

Valor 
médio 

4,7 
6 

 1, 
57 
7 

Fonte: Elaboração própria 
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Na Tabela 5 não consta o valor médio do comprometimento por haver uma questão que está na 

negativa, não tornando possível obter um valor representativo, mas podemos observar que os 

inquiridos manifestam que a organização tem grande significado para eles, já que à afirmação na 

negativa “A organização onde trabalho não tem significado para mim” atribuem uma média de 

1,96, significando que quanto mais próximo do 1 mais valor tem a organização para os respon-

dentes. Como destaque positivo temos também as afirmações “Ficaria muito feliz em fazer a 

minha carreira profissional na organização onde trabalho” e “Sinto os problemas da organização 

onde trabalho como se fossem meus” com médias de 5,72 e 5,02. As restantes afirmações têm 

médias que se situam no ponto 4 da escala, incluindo a afirmação “Sinto-me mais comprome-

tido(a) com a organização onde trabalho por esta ter políticas social e familiarmente responsá-

veis” com m=4,65. 

Tabela 5 – Análise do sentimento de comprometimento 
 

Comprometimento N Míni 
mo 

Máxi 
mo 

Mé 
dia 

Des 
vio 
Pad 
rão 

Ficaria muito feliz em fazer a minha carreira profissional 
na organização onde trabalho. 

1 
1 
0 

1 7 5,7 
2 

1,314 

Sinto os problemas da organização onde trabalho como se fossem 
meus. 1 

1 
0 

1 7 5,0 
5 

1,452 

A organização onde trabalho não tem significado pessoal para 
mim. 

1 
1 
0 

1 6 1,9 
6 

1,334 

Sinto que os meus superiores cumprem as promessas e mostram 
honestidade. 1 

1 
0 

1 7 4,7 
1 

1,661 

Na organização onde trabalho sinto que o ambiente é 
de cooperação. 

1 
1 
0 

1 7 4,5 
8 

1,499 

Na organização onde trabalho existe um grande espírito 
de solidariedade, companheirismo e entreajuda. 

1 
1 
0 

1 7 4,3 
2 

1,614 

Sinto-me mais comprometido(a) com a organização onde traba-
lho por esta ter políticas social e familiarmente responsáveis. 

1 
1 
0 

1 7 4,6 
5 

1,260 

Fonte: Elaboração própria 

 
A Tabela 6 apresenta a análise para verificar se existe relação entre a perceção dos respondentes 

relativamente à preocupação da organização em promover a conciliação, a perceção daqueles 

sobre RS e sentimento de comprometimento e, para tal, foi escolhida uma variável representa-

tiva de cada área. 

Na relação conciliação com RS o resultado é r=0,376, que de acordo com Dancey e Reidy 

(2005, cit. in Filho & Júnior, 2009) evidencia uma fraca correlação. 

Relativamente à relação entre conciliação e o sentimento de comprometimento, o resultado do 

teste de Spearman é r=0,251 que, mais uma vez, de acordo com os autores acima referenciados 

também representa uma fraca correlação. Esta ainda mais fraca do que a primeira, já que o valor 
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fica mais próximo do zero. 

Por último, na relação entre RS e o sentimento de comprometimento, os resultados do teste 

r=0,314, voltam a evidenciar uma correlação fraca Dancey e Reidy (2005, cit. in Filho & Júnior, 

2009). 

Em suma, pode afirmar-se que não existe relação entre as questões em análise. 

 
Tabela 6 – Representação do resultado da correlação de Spearman para relação entre: 

conciliação e RS, conciliação e comprometimento e RS e comprometimento 
Variáveis rô de Spearman P3_9 P6_9 P7_2 

Sinto que existe preocupação em atender às minhas 
necessidades de conjugação da vida profissional com a 
vida familiar. 

Coeficiente de 
correlação 

1,000 0,37 
6** 

0,251 
** 

Sig. (bilateral)  0,00 
0 

0,000 

N 110 110 110 
 

No geral, é socialmente responsável. 
Coeficiente de 

correlação 
0,376 

** 
1,00 

0 
0,314 

** 
Sig. (bilateral) 0,000  0,000 

N 110 110 110 

Sinto os problemas da organização onde trabalho 
como se fossem meus. 

Coeficiente de 
correlação 

0,251 
** 

0,31 
4** 

1,000 

Sig. (bilateral) 0,008 0,00 
1 

 

N 110 110 110 
** A correlação é significativa ao nível de 0,01 (bilateral) 

Fonte: Elaboração própria 
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4.1.2. Dados recolhidos através das entrevistas 

 
Tabela 7 – Caracterização dos entrevistados 

 

Entrevistado e 
código de 
entrevista 

Idade Género Formação Antiguidade 

Dirigente DGP (E1) 49 
anos 

Femini 
no 

Licenciatura em Sociologia e outras 
formações complementares 

8 anos 

Vice-Presidente (E2) 56 
anos 

Femini 
no 

Licenciatura em História e Ciências Sociais e 
mestrado em Estudos Europeus 

4.º ano 
de 
mand 
ato 

Assessora da 
Vice- Pre-
sidente 
(E3) 

38 
anos 

Femini 
no 

Licenciatura em Animação 
Sociocultural 

16 anos 

Dirigente DJD (E4) 58 
anos 

Mascul 
ino 

Licenciatura em Animação Sociocultural e duas 
pós- graduações 

36 anos 

Fonte: Elaboração própria 

 
Quanto à importância que deve ser atribuída pela GRH às práticas de conciliação os entre-

vistados indicam que “é fundamental (…) sobretudo hoje em dia (…) numa sociedade com pou-

cas redes de suporte familiar (…)” E2, tornando-se “(…) fulcral ao bom funcionamento de um 

serviço (…)” E1. Questionados sobre se se consideram importante ir além da lei nas práticas 

de conciliação afirmam que “(…) a lei por si não resolve” E1, “(…) as entidades também devem 

atender às especificidades das pessoas que têm a trabalhar com elas (…)”, mas que tudo depende 

da natureza dos casos “(…) há casos em que se justifica ir além da lei e há casos em que não 

(…)” E4. 

Como medidas que promovem no sentido de facilitar a conciliação – e aqui falamos apenas 

de medidas filantrópicas –, os entrevistados alegam que o Executivo não aderiu ao aumento de 

horário de trabalho proposto pelo Governo, considerando que “(…) isto ia ter impacto direto 

sobre as famílias” E2 e por isso mantiveram as 35h, e referem que existe a “(…) possibilidade 

de as pessoas terem uma plataforma fixa e (…) plataformas móveis de horários de trabalho que 

permitem gerir tempos (…)” E4. Foram apontadas uma série de iniciativas na área da saúde e 

segurança no trabalho, em relação às quais consideram que a organização, para além de “(…) 
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dar uma ajuda ao trabalhador e ao seu bem-estar cá dentro [da organização](…) acaba por (…) 

minimizar alguns problemas (…) ao nível da sua vida pessoal (…)” E1. Para além disso, pro-

movem “(…) programas de ocupação dos tempos livres para férias (…)” E2 e quando há ne-

cessidade de os pais levarem os filhos para o local de trabalho “não nos importamos nada com 

isso (…)” E2, “(…) encontramos sempre um espaço onde eles fiquem (…) a fazer uma coisa 

qualquer (…)” E4. Referem que a na base da criação destas medidas esteve a “(…) necessi-

dade” E1 e que se destinam a “todos [os trabalhadores]” E1, E2 e E3. 

Os entrevistados indicam que no sentido da RSO se deve dar importância à GRH, já que 

“(…) em primeiro lugar estão (…) os trabalhadores (…)” E2 e que “(…) a RS (…) é importante 

para a coesão do grupo” E4. Alegam que “existe preocupação” em prestar informação aos 

trabalhadores sobre as tarefas, procedimentos e direitos e deveres e que a mesma é difun-

dida através de “(…) vários veículos” E1. No que respeita à igualdade relativamente a homens 

e mulheres quanto às oportunidades que lhes são dadas, os entrevistados declaram que “(…) 

não há (…) discriminação (…)” E1, “(…) há igualdade” E2 e E3. E como benefícios de uma 

atitude organizacional socialmente responsável em promover a conciliação, os entrevista-

dos alegam que “(…) a organização acaba por ser mais competitiva” E1, consegue reter “(…) 

as pessoas (…)” E1 e leva à “(…) motivação e alinhamento” dos trabalhadores E2. Destacam 

ainda como outras práticas de RS que a autarquia promove a realização de “(…) eventos (…) 

ao longo do ano (…) para promover o convívio” E1, nomeadamente “(…) passeios a várias lo-

calidades (…)” E1 e a realização de “(…) um ou dois jantares (…) ou (…) almoços” E4, bem 

como envolver os trabalhadores “(…) na organização, no processo de decisão” E2. Para além 

de tudo isso, desenvolve “(…) todo um trabalho exterior com outras organizações, sobretudo as 

do 3.º setor (…)”, evidenciando a sua RS na vertente externa. 

Os entrevistados percecionam que as pessoas e as equipas, no geral, estão “comprometidas” 

E1, E2 e E4. 

 
5. Discussão de Resultados 

Os resultados mostram-nos que as medidas facilitadoras de conciliação entre a vida profissional 

e a vida familiar mais praticadas ou mais percecionadas como fazendo parte da realidade da 

autarquia, são de foro legal, resultado que na verdade já era espectável e vai ao encontro dos 

resultados obtidos por Charraz (2017), que designa de políticas formais as medidas previstas na 

legislação laboral. Relativamente às medidas de cariz filantrópico, apesar de apresentarem uma 

percentagem negativa superior à positiva, ou seja, sendo relativamente pouco percecionados 
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como fazendo parte da realidade da autarquia e poderem induzir a uma despreocupação da or-

ganização neste sentido, as entrevistas permitiram-nos apurar que existem algumas medidas 

voluntárias que são muito importantes nesta promoção da conciliação, nomeadamente: o facto 

de não se ter aderido ao aumento do horário de trabalho mantendo-se as 35h semanais para que 

os trabalhadores possam ter mais tempo para a família; a possibilidade de os trabalhadores po-

derem auferir gratuitamente de serviços na área da saúde e segurança no trabalho, onde podem 

ser acompanhados por um médico de trabalho e outro de clínica geral, enfermeiro, psicólogo 

clínico e assistente social, com quem podem realizar consultas, exames e aconselhamentos; o 

facto de os pais e mães trabalhadores(as) poderem levar os filhos para o local de trabalho sempre 

que haja essa necessidade, estes poderem participar em programas de ocupação de tempos livres 

promovidos pela organização em períodos de férias escolares e também a existência de um 

projeto para a criação de um espaço de amamentação na Sede da autarquia. 

As medidas colocadas no questionário inserem-se nas modalidades: 1) Serviços de Cuidados e 

Apoio a Dependentes, 2) Ausências ao Trabalho para Assistência à Família, 3) Incentivo à Par-

ticipação do Pai na Vida Familiar e 4) Flexibilização do Tempo e das Formas de Trabalho que 

foram adaptados de Guerreiro, Lourenço e Pereira (2006). Para além destas modalidades, as 

entrevistas possibilitaram-nos identificar uma nova resultante das iniciativas que a organização 

pratica na área da saúde e segurança no trabalho e que se designa de 5) Acordos de Suporte, 

sugerida por Poelmans, Odle-Dusseau e Beham (2008) como uma política de gestão de recursos 

humanos (GRH) que, apesar de não ter influência direta na conciliação acaba por contribuir 

para a mesma, por permitir uma melhoria da qualidade do trabalho e o bem-estar do trabalhador, 

o que irá ter um impacto positivo na vida familiar. 

Os respondentes não concordam nem discordam que existe preocupação por parte da organiza-

ção em atender às suas necessidades de conjugação da vida profissional com a vida familiar. 

Mas na verdade parece-nos que existe esta preocupação. Podem eventualmente não estar todos 

satisfeitos e isso também nos foi referido nas entrevistas, mas preocupam-se com a aproximação 

às pessoas e com a transparência e há situações em que é fácil e possível atender aos seus desejos 

e necessidades e outras em que tal não é possível. 

Foi-nos dito numa das entrevistas que a organização já recebeu um prémio de empresa famili-

armente responsável, mas sobre isto não nos foi possível apurar muito mais informação, já que 

não houve a possibilidade de falar com a pessoa que diretamente esteve envolvida neste assunto. 
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No tocante à responsabilidade social (RS), os respondentes atribuem uma frequência ligeira-

mente superior às práticas de RS externa, concretamente 79,1% como fazendo parte da reali-

dade da organização. Contudo, indicam também com bastante frequência que as práticas inter-

nas fazem parte da realidade da autarquia, nomeadamente 65,6% das vezes. 

Como este estudo se prende com a RS na dimensão interna, cabe-nos fazer uma análise à per-

ceção dos trabalhadores sobre a mesma e através de uma série de ações apresentadas no questi-

onário. Os resultados revelam que os respondentes mantêm uma posição de não concordância 

nem discordância sobre aquelas ações. Por outro lado, se analisarmos isoladamente a afirmação 

“no geral [a organização], é socialmente responsável”, os respondentes dizem concordar parci-

almente com a mesma. 

Para além das práticas de RS referentes à dimensão interna observadas no questionário e para 

além daquelas que diretamente dizem respeito à conciliação que já abordámos acima e que, 

evidenciam uma atitude voluntária e ética da autarquia, revelando que se preocupa com o bem- 

estar dos seus trabalhadores e em atender a algumas das suas necessidades específicas, as en-

trevistas permitiram-nos identificar outras, nomeadamente, o facto de desenvolver uma série de 

atividades de lazer e convívio para os trabalhadores e suas famílias e o facto de os envolver na 

organização, nos processos de decisão. 

As questões da dimensão interna inserem-se nos parâmetros retirados do aludido Livro Verde 

da CE (2001): 1) Gestão de Recursos Humanos, 2) Saúde e Segurança no Trabalho, 3) Adapta-

ção à Mudança 4) Gestão do Impacto Ambiental e dos Recursos Naturais. Numa análise catego-

rizada, apenas existe concordância parcial com o segundo, sendo porém composto apenas por 

uma afirmação, pelo que o valor médio deste pode não ser tão consistente como outros que 

englobam mais do que uma afirmação e que se tornam, no fundo, mais representativos. Todavia, 

como foi notado a este respeito, a organização promove de facto a saúde e segurança no traba-

lho. 

Apesar de não existirem documentos formais que registem a conduta da organização, os entre-

vistados garantem que há princípios que balizam as suas atuações, tais como “(…) imparciali-

dade, justiça (…)” E1, “(…) garantir que (…) os direitos [dos trabalhadores] (…) são defendi-

dos (…)” E2, “transparência” E3 e “respeito (…)” E4. 

Como referido por alguns autores, um dos resultados da promoção da conciliação e da RS para 

com os seus trabalhadores é o aumento do comprometimento destes e por isso tentou-se verifi-

car se existe alguma relação entre o sentimento de preocupação por parte da organização em 

promover a conciliação, a perceção de RS e o sentimento de comprometimento. Verificamos que 

a correlação entre cada uma das análises (conciliação Vs RS; conciliação Vs 
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comprometimento; RS Vs comprometimento) é fraca segundo a perspetiva de Dancey e Reidy 

(2005, cit. in Filho & Júnior, 2009), em que r=0,10 até 0,30 (fraco); r=0,40 até 0,60 (moderado); 

r=0,70 até 1 (forte). 

 
6. Conclusões 

Com o objetivo de analisar se uma autarquia do Alentejo considera as questões da concili-

ação entre a vida profissional e a vida familiar nas suas práticas de responsabilidade social 

interna, foram traçados objetivos mais específicos que conseguimos alcançar e que nos permi-

tiram concluir que a organização considera a conciliação como uma questão de responsabilidade 

social (RS). 

O tema da conciliação tem sido pouco estudado e explorado no sentido da RS, sobretudo quanto 

a organizações pertencentes ao setor público, que acabam por ainda estar mais empenhadas no 

mero cumprimento da lei, até porque para maiores inovações estão dependentes de orçamentos 

e outras questões do Estado. Todavia, na autarquia em apreço existe a preocupação em tomar 

medidas complementares no que respeita a conciliação e a outras práticas de RS, dentro dos 

limites concretamente existentes e daquilo que são as necessidades dos trabalhadores. É de evi-

denciar as boas práticas no que respeita aos tempos e organização do trabalho, a facilidade na 

marcação de férias em períodos flexíveis, a promoção da saúde e segurança no trabalho, a pre-

ocupação em incluir em programas de ocupação de tempos livres as crianças dos trabalhadores, 

a promoção de eventos de convívio entre trabalhadores e a organização, incluindo as famílias 

daqueles, e depois acrescendo, como é óbvio, um forte respeito pelo cumprimento do legalmente 

estabelecido. É considerado muito importante dar as mesmas as oportunidades a homens e mu-

lheres, permitindo que todos usufruam de igual forma destas medidas. 

No quadro da RS indicado por Carroll (1979), que prevê o cumprimento de responsabilidades 

económicas, legais, éticas e filantrópicas, verificamos que efetivamente as últimas três são cum-

pridas, ainda que haja uma maior enfâse nas responsabilidades legais, como podemos observar 

nos resultados dos questionários e até mesmo das entrevistas. Relativamente às responsabilida-

des económicas não podemos pronunciar-nos, já que não foram alvo de análise. A perceção dos 

respondentes sobre a existência de práticas de RS organizacionais é maior ao nível externo, mas 

aqueles também têm uma forte perceção da existência de práticas internas, já que às questões 

neste âmbito indicaram com uma frequência acima dos 50% que fazem parte da realidade da 

autarquia. 
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A imparcialidade, a justiça, a transparência, o respeito, a garantia que os direitos laborais e 

pessoais são cumpridos são normas e valores pelas quais a instituição se rege. 

Verificámos que as características pessoais, profissionais e familiares dos respondentes não têm 

influência significativa na perceção das ações de conciliação e de RS e que não há evidências 

que são mais ou menos comprometidos com a organização onde trabalham por esta ter políticas 

social e familiarmente responsáveis. O facto de as pessoas não concordarem nem discordarem 

quanto à preocupação por parte da organização empregadora de atender às suas necessidades 

de conjugação da vida profissional com a vida familiar não está relacionado com a perceção de 

RS nem com o sentimento de comprometimento. E também a perceção de RS não tem relação 

com a perceção de não concordância nem discordância da preocupação com a conciliação nem 

com o sentimento de comprometimento. 

Uma comparação de resultados com o setor privado teria sido interessante. Fica a sugestão para 

estudos futuros. 
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Resumo: 
A metrologia na saúde é uma ferramenta essencial para garantir a segurança do 
doente. 
As seringas perfusoras e bombas peristálticas são utilizadas em ambiente clí-
nico para doseamento de fármacos e devem estar devidamente calibradas. Esta 
calibração pode ser efetuada pelo método gravimétrico num laboratório primá-
rio ou pelos próprios serviços de manutenção hospitalar utilizando um analisa-
dor de caudal, sendo este um método secundário. Este equipamento deverá ter 
a sua rastreabilidade assegurada através de calibração. 
Neste trabalho foram estudados duas possíveis metodologias de calibração de 
um instrumento analisador de caudal IDA-1S, da Fluke, nomeadamente: o mé-
todo gravimétrico, o método do comparativo. 
O método gravimétrico é o método primário, em que consiste na determinação 
da massa de líquido escoado para um recipiente no qual se realizam duas pesa-
gens uma inicial e uma final, num intervalo de tempo definido. A massa esco-
ada por unidade de tempo é convertida em caudal volúmico à temperatura de 
referência de 20ºC. 
O método comparativo consiste em ligar um gerador de caudal, devidamente 
calibrado, ao analisador de caudal, comparando os caudais indicados pelos dois 
instrumentos. Esse gerador de caudal pode ser uma seringa automática  ou um 
contador de Coriolis com uma bomba acoplada. 
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O principal objetivo deste trabalho é verificar qual o método mais adequado na 
calibração de instrumentos analisadores de caudal, comparando os resultados e 
incertezas obtidas. 

 
Palavras-Chave: Caudal, contador de Coriolis, Método Gravimétrico , Se-
ringas 

 
 

Abstract: 
Metrology in health is an essential tool to ensure patient safety. Perfusion sy-
ringes and peristaltic pumps are used in clinical activities for drug dosing and 
must be properly calibrated. 
This calibration can be performed by the gravimetric method in a primary la-
boratory or by the hospital maintenance itself using a flow analyzer, which is a 
secondary method. This equipment shall be traceable by calibration. In this 
work two possible methods of calibration of an IDA-1S flow analyzer, from 
Fluke were studied, namely: the gravimetric method and the comparison 
method. 
The gravimetric method is the primary method, which consists in determining 
the mass of liquid delivered to a vessel in which two weighings are carried out, 
in a defined time interval. The mass per unit of time is converted to volume 
flow rate at the reference temperature of 20 ° C. 
The comparison method consists in connecting a calibrated flow generator to 
the flow analyzer, comparing the flows indicated by the two instruments. This 
flow generator can be an automatic syringe or a Coriolis flow meter, with an 
associated pump. 
The main objective of this work is to verify the most appropriated method in 
the calibration of flow analyzers instruments, comparing the results and uncer-
tainties obtained between the two methods studied. 

 
Keywords: Coriolis Meter, Flow Rate, Gravimetric Method, Syringes 

 
 

1. Introdução 

A medição do caudal, à semelhança de qualquer outra medição em contexto clínico, re-

quer o adequado rigor na realização das medições, bem como na garantia da conformidade 

dos requisitos metrológicos do instrumento de medição. 

As bombas de peristálticas e as seringas perfusoras são instrumentos médicos eletrónicos, 

utilizados em ambiente clínico para a nutrição e a hidratação de pacientes adultos, pediá-

tricos e neonatais, podendo também ter funções terapêuticas, nomeadamente a adminis-

tração de fármacos. Sendo estes equipamentos, instrumentos com função de medição tem 

associado um erro de medição, determinado pelo processo de calibração. A variabilidade 

com que se determina esse erro é definida como 
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incerteza. A incerteza de medição depende do tipo de bomba/seringa de perfusão, do tipo 

de acessórios/consumíveis utilizados e da metodologia de calibração escolhida. A cali-

bração de um instrumento de medição também permite assegurar a sua rastreabilidade ao 

Sistema Internacional de Unidades (SI). 

A calibração em caudal dos sistemas de perfusão pode ser efetuada através do método 

gravimétrico, descrito na norma ISO 60601-2-24:2012 [1] ou através da utilização de um 

Instrumento Analisador de Caudal (IAC), devidamente calibrado. No capítulo seguinte 

serão apresentados os vários métodos de calibração utilizados durante este trabalho. 

 
2. Calibração de instrumentos medidores de caudal pelo método 

gravimétrico e pelo método comparativo 

 
Neste trabalho foi efetuada a calibração de um instrumento analisador de caudal da Fluke, 

o IDA 1-S [2] utilizando dois métodos distintos, o método gravimétrico e o método com-

parativo. O método gravimétrico é um método primário baseado na norma IEC 60601-2-

24 [1], que necessita de um gerador de caudal, o instrumento de medição e uma balança. 

O caudal é determinado á saída do instrumento de medição. O método comparativo é um 

método secundário visto não utilizar diretamente o padrão de referência primário, mas 

sim outro dispositivo calibrado, com o qual são comparados os resultados obtidos pelo 

IAC [3], estes geradores são ligados á entrada do instrumento através de tubos adequados. 

 
 

2.1. Método gravimétrico 

O método gravimétrico, considerado o método primário, é normalmente utilizado pelos 

Laboratórios Nacionais de Metrologia para calibração de instrumentos doseadores de flui-

dos, caudalimetros, contadores de fluidos, seringa automáticas e sistemas perfusores. 

[4,5]. Este método consiste na determinação da massa de líquido escoado num recipiente 

a calibrar, na qual se realizam duas pesagens, uma com o recipiente cheio e outra com o 

recipiente vazio. A massa escoada por unidade de tempo é convertida em caudal volúmico 

à temperatura de referência de 20 ºC. 

Neste método, os constituintes principais são: um gerador de caudal, um dispositivo co-

letor integrado na balança e associado a um sistema de aquisição de dados (LabView) 
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e o instrumento a calibrar, que no caso da seguinte figura 1 é uma seringa automática - 

Bomba Nexus 3000. 

 

 
Figura 1 – Montagem da calibração de uma BombaNexus3000 pelo método gravimétrico 

 

 

 
O procedimento utilizado consiste em escolher o tipo de tubagem e a ponta a utilizar 

(seringa ou cateter). Encher o sistema perfusor/gerador de caudal com água ultrapura 

(conforme a ISO 3696) [6] e efetuar a purga de forma a retirar qualquer ar do sistema. 

Com o sistema e toda a tubagem preenchida com água, escolhe-se o caudal a debitar e o 

tempo de escoamento do ensaio. O tubo/cateter é introduzido abaixo da superfície do flu-

ido no recipiente de recolha, dentro da balança. Após o registo dos parâmetros de influ-

ência, designadamente humidade relativa, temperatura, pressão atmosférica e a tempera-

tura do líquido, dá-se início ao doseamento de fluido para o recipiente colocado na ba-

lança. Após um período de estabilização de 10 minutos, procede-se à aquisição e registo 

de dados durante 15 minutos. O processamento de dados e a sua determinação é efetuada 

através de um algoritmo, implementado em linguagem de programação gráfica, através 

da equação (1). 
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Durante o processo de calibração, a água a utilizar e o instrumento a calibrar devem estar 

à mesma temperatura. Para o efeito, o instrumento a calibrar deve ser previamente colo-

cado na sala de ensaios, aproximadamente 12 horas antes do início da calibração [6]. A 

temperatura da água utilizada nos ensaios não deverá apresentar uma variação superior a 

2 °C durante o ensaio. 

 
2.2. Método Comparativo 

O outro método de calibração utilizado na determinação de caudal de sistemas perfusores 

e utilizado principalmente pelos serviços de manutenção dos hospitais é um método com-

parativo, sendo por isso considerado um método de calibração secundário. Este método 

consiste em comparar diretamente o caudal gerado pelo sistema perfusor com o caudal 

indicado no instrumento analisador de caudal. A ligação entre os dois 
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instrumentos é assegurada através de linhas adequadas, sendo a purga realizada de forma 

a eliminar todas as bolhas de ar no sistema (figura 2). 

 
Figura 2 –Montagem da calibração de uma seringa perfusora pelo 

método comparativo 
 

 

De forma a garantir a estabilização do caudal entre a seringa e o IAC, deve considerar- se 

um período de estabilização de pelo menos 10 minutos, antes de iniciar a aquisição e o 

registo de dados. Estes registos devem ser efetuados mediante condições que permitam a 

obtenção de resultados fiáveis e de acordo com a especificação do fabricante, sendo por 

isso fundamental assegurar a monitorização e o registo da temperatura do fluido a admi-

nistrar e das condições ambientais, que deverão estar compreendidas dentro das especifi-

cações do fabricante. Salienta-se a importância da monitorização dos valores da humidade 

relativa, os quais deverão ser superiores a 50 %, por forma a evitar a evaporação do fluido 

de calibração. Deverão considerar-se todas as correções necessárias à obtenção de resul-

tados corretos e exatos. 

A água utilizada na calibração deverá ser ultrapura segundo a norma ISO 3696 [6] à tem-

peratura ambiente e não apresentar uma variação superior a 2 °C durante o ensaio. 

O método comparativo, sendo um método secundário, possui uma menor exatidão e maior 

incerteza quando comparado com o método gravimétrico primário, especialmente para 

caudais inferiores a 10 ml/h, possuindo, no entanto, a vantagem de poder ser utilizado em 

ambiente clínico. 

 
3. Dispositivo Medidor de caudal - IDA-1S, da Fluke 

 

Neste trabalho foi utilizado um instrumento analisador de caudal IDA-1S da Fluke. Este 

dispositivo é principalmente utilizado por departamentos de engenharia biomédica ou ma-

nutenção de hospitais e tem como finalidade verificar o desempenho de dispositivos 

de perfusão por meio de medição de caudal, volume e pressão [2]. 
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O aparelho utiliza água destilada de acordo com a norma NP EN ISO 3696 [6]. Este per-

mite avaliar uma ampla gama de dispositivos de infusão tais como seringas perfusoras, 

bombas peristálticas, conta-gotas e outros dispositivos volumétricos. Além disto permite 

analisar bombas com caudais instáveis [2]. 

Asseringas perfusoras ou bombas peristálticas são conectadas ao canal de entrada do IAC 

através de tubos de teflon com a finalidade de leitura do caudal, volume de líquido e da 

pressão que ocorre nos tubos ao passar o líquido. Os resultados são ilustrados no visor do 

IAC ou num computador utilizando o software apropriado. 

O IAC apresenta dois modos de funcionamento com diferentes funcionalidades de teste 

descritos seguidamente [2]: 

 Modo de caudal (FLOW RATE TEST) 

Indica o caudal médio e instantâneo em ml/h, o volume debitado, e o tempo decorrido e 

o desvio do caudal médio relativamente do caudal definido. 

O dispositivo apresenta ainda um indicador de preparo que fica verde sempre que detetar 

fluido no tubo de medição ou vermelho se o produto não detetar fluido. 

 Modo de oclusão (OCCLUSION TEST) 

Este modo fornece a pressão instantânea detetada pelo dispositivo, o pico de pressão e a 

hora em que foi detetado. Ambos os valores apresentam-se no ecrã de leitura do IDA- 1S. 

Os testes de caudal e oclusão não apresentam a mesma entrada de ligação no dispositivo, 

porém apresentam o mesmo canal de saída como de seguida se apresenta na figura 3 re-

ferente as conexões do painel lateral do IDA-1S com a respetiva legenda: 
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Figura 3- Vistas laterais IDA-1S 

 

 

Legenda: 

1- Entrada de energia para o carregador 

2- Porta USB para conectar ao computador 

3- Saída de líquido (drenagem) 

4- Entrada de pressão (testes de oclusão) 

5- Entrada de fluído (testes de caudal) 
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O modo que irá ser utilizado neste trabalho será o Modo de Caudal (FLOW RATE TEST). 

 
3.1 Calibração do IDA-1S por gravimetria 
Na calibração gravimétrica do IDA-1S foi utilizado como gerador de caudal uma  seringa 

Nexus 3000 para a gama de 1 m/h a 10 m/h e um contador de Coriolis com bomba (figura 

4) para a gama entre 200 ml/h e 1200 ml/h. A metodologia de calibração consiste em ligar 

o gerador de caudal ao IDA-IS através de tubos adequados realizando uma purga antes de 

se iniciar o ensaio, garantido assim a ausência de bolhas no sistema. De forma a garantir 

a estabilização do caudal entre o gerador de caudal e o IDA-1S, deve considerar-se um 

período de estabilização de pelo menos 10 minutos, antes de iniciar a aquisição e o registo 

de dados ao mesmo caudal de ensaio. O tubo de saída do IDA-1S é posteriormente intro-

duzido abaixo da superfície do fluido no recipiente de recolha, dentro da balança. O ensaio 

decorre durante 15 minutos, sendo necessário registar a humidade, temperatura e pressão 

do laboratório e a temperatura inicial e final do liquido. No final do ensaio compara-se os 

valores obtidos pela balança com os indicados no IDA 1S, caudal médio. 

 
Figura 4- Montagem da calibração gravimétrica do IDA-1S utilizando como gerador 

de caudal, um contador de Coriolis 
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3.2 Calibração do IDA-1S pelo método comparativo 

No método comparativo foram utilizados dois geradores de caudal de referencia (instru-

mento padrão), a seringa Nexus 3000 e o contador de Coriolis M12 da Bronkhorst, devi-

damente calibrados por gravimetria. A ligação entre o gerador de caudal e o IDA-1S é 

assegurada através de linhas adequadas, sendo a purga realizada de forma a eliminar todas 

as bolhas de ar no sistema. De forma a garantir a estabilização  do caudal entre o gerador 

de caudal e o IAC, deve considerar-se um período de estabilização de pelo menos 10 

minutos, antes de iniciar a aquisição e o registo de dados. O ensaio tem a duração mínima 

de 15 minutos. No fim deste tempo compara-se  o resultado de caudal médio indicado 

pelo IDA-1S e o valor do gerador de caudal de referência determinado anteriormente por 

gravimetria. 

 
 

4. Resultados da calibração do IDA-1S 

Os resultados da calibração do IDA-1S obtidos por gravimetria e pelo método compara-

tivo para caudais elevados (superior a 200 ml/h) estão dentro do erro máximo admissível 

do instrumento, 2 % [2].Os resultados obtidos por ambos os método encontram-se dentro 

da incerteza mutua, podendo assim serem considerados consistentes, tal como indicado 

na figura 5. 

 
 

Figura 5- Resultados 200 ml/h a 1200 ml/h 
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As incertezas pelo método gravimétrico foram determinadas de acordo com documenta-

ção já publicada [7]. O calculo de incertezas do método comparativo encontram-se des-

critas em [3]. Verifica-se que as incertezas obtidas pelo método comparativo são superi-

ores ao método gravimétrico, tal como seria de esperar, visto que o método gravimétrico 

é um método primário. 

Para caudais numa gama entre 2 ml/h a 10 ml/h os erros de leitura foram superiores rela-

tivamente aos resultados obtidos no caudais elevados visto que, para pequenos caudais é 

mais difícil controlar de influência, nomeadamente evaporação ou condições ambientais, 

no entanto os valores obtidos encontram-se dentro do erro máximo admissível (figura 6). 

 
Figura 6- Resultados 2 ml/h a 10 ml/h 

 

 
 

É de notar que para 10 ml/h no método gravimétrico o valor do erro é superior ao método 

comparativo. Durante os ensaios observou-se que o caudal neste ponto não é estável, tem 

uma característica pulsante periodica de 1 ml/h em 1 ml/h que afeta bastante os valores 

lido na balança. Porém para caudais na gama entre 2 ml/h a 5 ml/h é possível adquirir 

mais pontos consequentemente tendo melhores resultados. 
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5. Conclusões 

Conclui-se que ambos os métodos podem ser utilizados na calibração de instrumentos 

analisadores de caudal visto que todos os resultados se encontram dentro do erro máximo 

admissível do instrumento, no entanto é necessário ter em conta as características pulsan-

tes do caudal de saída do instrumento em alguns pontos de ensaio no método gravimétrico 

que podem influenciar os resultados de medição. Também se verifica que o método gra-

vimétrico possui resultados com incertezas ligeiramente inferiores ao método compara-

tivo. 

O método comparativo pode ser utilizado em qualquer gama de caudal visto não ser in-

fluenciado pela característica pulsante do IDA-1S que só acontece á saída, porém tem 

maior o tempo de aquisição de dados pelo IDA-1S para caudais pequenos, visto que o 

instrumento assume valores periódicos de volumes fixos na aquisição de leitura de caudal 

o que significa que para caudais menores esses valores vão demorar mais tempo a ser 

atingidos. O método comparativo tem também a vantagem de poder ser utilizado nas ins-

talações do cliente. 
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Abstract: 
Approach: standards are applicable to any kind of activity and their objective 
is a kind of performance aiming to apply an ordered system to repetitive func-
tions that take place in the context of industry, technology, science and econ-
omy. According to the WTO agreements (mainly TBT - Technical Barriers to 
Trade) standards can stimulate international comparability eliminating obsta-
cles arising from some different national practices. In a global economy, having 
so different expectations from all stakeholders, without standardization, it 
would be too difficult to manage their different perspectives. Objective: This 
study considers standardization related either to the financial statements 
through IFRS and ISA, or to the product/service through ISO 9001 or to the 
risk of companies through ISO 31000. From this qualitymanagement system 
implemented under ISO 9001 an entity can as well use an ISO 31000– respon-
sible for the risk management. Methodology: empirical evidence and qualita-
tive analysis. A case study - about ISO 31000 associated to ISO 9001, in a 
municipality of Maia in Porto, Portugal, will be achieved, describing the main 
steps of its implementation. 
Results: as a final issue the main guidelines of ISO 31000 implementation are 
displayed. As to the other referred standards one may conclude as well that they 
are a sound and good management tool. 

 
Keywords: global market, standards on financial statements, standard on 
quality, standard on risk management 
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1. Introduction 

Standardization has been crucial for the development of the industrial society (Blind, 

2004). At its origins, in the early 20th century, standardization was introduced in order to 

curb an uneconomical divergence of components, parts and supplies and to foster their 

interchangeability so as to facilitate mass production and the repair and maintenance of 

products and services. 

However, along time standardization has gone further than this and comes to be applied 

to the very management processes and systems by which products and services are pro-

duced (Antonelli, 1999; Brunson & Jacobsson, 2000; Nadvi, 2004; Heras, 2006; Dias, 

2014). There are authors that speak about standards as a new form of social contract (Gio-

vannucci, 2005). Standards-based management is a research field that has received con-

siderable attention in recent years, due to the great success experienced by management 

standards all over the world. Therefore, it is important to review the different approaches 

of the study of standardization in a management context, in order to try to synthesize and, 

thus, improve the academic knowledge about these interesting management tools, within 

the interest of the various different stakeholders involved. 

Over the last few years an acceleration of the process of standardization concerning busi-

ness management has taken place in an economic context characterized by a marked pro-

cess of globalization and economic integration of markets. 

In parallel many other standards apply to the internal environment of the organization and 

particularly under an Audit function. It is well known that audit means the analysis, in-

spection and validation of some issues done and achieved along a process that complies 

(or not) with a defined benchmark of performance. These benchmark tools are called 

standards that may be, among others, applied on accounting, on auditing and particularly 

as to the risk management in the organizations they should prevent risks happening. To 

be attained this level of compliance preventing the risks companies should use an ISO 

31000 what seems much easier to implement after an ISO 9001 having been got. 

 

2. Some Examples of Standards 

Speaking about standards in a company we can say that when developing a financial audit 

process, we can face the following standards: 
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Table 1 - Examples of standards application and aim 
 

Standards Aim 

IFRS – International Financial Reporting 

Standards (issued by IASB– In-

ternational Accounting Standards 

Board – UK) 

Harmonization: 

Global comparability of the Fi-

nancial Statements 

ISA – International Standards on Audit (issued 

by IAASB – International Auditing and Assur-

ance Standards Board /IFAC – 

International Federation 

of Accountants – USA) 

Transparency: process of au-

dit globally achieved accord-

ing to the same benchmark 

ISO 9001 – Quality Management System 
Quality: process of Quality ap-

plied on the product/service 

ERM - Enterprise Risk Management, COSO 
2017 

or ISO 31000 – Risk Management 

Risk Minimization: in the 

companies 

 
As to the financial statements of any organization one can register the use of many stand-

ards that really help their management. It is important to note that organisations display 

different functions that if they are undertaken according to these tools their management 

will be facilitated (Blanco, 2004; Blind 2004). Some of them, having the aim of register-

ing accounting transactions are already compulsory almost all around the world like the 

IFRS - International Financial Reporting Standards and IAS - International Accounting 

Standards. 

 
3. IFRS – International Financial Reporting Standards 

 
(Issued by IASB – International Accounting Standards Board – UK). The aim of these 

standards is to create the global harmonization and comparability of the Financial State-

ments once they are applied worldwide. Many articles have been written about the appli-

cation of IFRS because some organizations were not very interested in advancing its ap-

plication. It is interesting to note that there are very diverse opinions. Hans, Edward, Mar-

tin, Cheng (2015), in Germany, decided to measure the impact that the early application 

of these standards would have on the quality of management reports. They 
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took as reference previous studies that measured the accounting quality through the 

management of the results, the timely recognition of losses and the relevance of value. 

While the literature showed that IFRS contribute to the improvement of accounting qual-

ity, these authors considered that these improvements were confined to companies that 

had incentives for their adoption. In this way, this study showed that companies that resist 

the adoption of IFRS have closer links with banks and internal shareholders, which are 

consistent with lower incentives for the use of more comprehensive accounting standards. 

They concluded from evidence gathered that they could not infer about changes in the qual-

ity of accounting around the voluntary adoption of the early application of IFRS. With 

similar conclusions, another study (Lourenço & Castelo Branco, 2015) elaborated in the 

analysis of a set of 67 articles published in the accounting journals that integrate the Social 

Sciences Citation Index (SSCI), published between 2000 and 2013, refers as a conse-

quence of the application of IFRS has a positive effect on the quality of information, cap-

ital markets, analysts’ predictability, comparability and use of information. But this effect 

is also related to other factors, such as the characteristics of both countries and companies. 

They result from factors such as the socio-cultural framework of the country. The authors 

conclude this is not sufficient to create a common business language and only with man-

agement incentives and institutional factors playing an important role in framing the char-

acteristics of financial reporting, can it be really achieved. However regardless of getting 

an advantage with their application, IFRS and IAS (International Accounting Standards) 

are a global reality. What is important is that the comparability and harmonization of fi-

nancial information - the great motive inherent to these standards – become useful for all 

the stakeholders. So, for this to happen, it must be ensured that all the transactions regis-

tered are according to them correctly and in accordance with the appropriate and applica-

ble references. This analysis and inspection of what is done about the accounting, is 

achieved through audit whose process activity development is also ruled by standards on 

audit. 
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4. ISA - International Standards on Audit 

 
The financial statements of an organization include transactions register whose adequacy 

and display must be confirmed. In order to reach this, aim an audit process will be 

achieved according to ISA – International Standards on Audit (issued by IAASB – Inter-

national Auditing and Assurance Standards Board /IFAC – International Federation of 

Accountants – USA). Up to now, and so far, one can see under a financial statement 

perspective, that the global market is embedded in standards. As a curiosity and just con-

sidering the above mentioned issues one can register that the mix of these standards – 

being at the same time from Europe and from the USA – thus having a different geograph-

ical positioning of their issuing bodies (and having the power to implement them world-

wide) they contribute to the so named global financial harmonization. 

Boolaky and Soobaroyen (2017) study about the application of ISA’s and the advantages 

that may follow, uses the neo-institutional perspective, and seeks, for the first time, to 

investigate empirically the determinants of adoption of ISA and the commitment to har-

monization on a cross-national basis (89 countries). The results show that protection of 

minority interests, law enforcement, creditor and borrower rights, foreign aid, the preva-

lence of foreign ownership, educational level, and particular forms of political system 

(level of democracy), prevailing in a country, are observed as significant predictors. The 

degree of commitment to the adoption and harmonization of ISA Statistical analysis 

shows that coercive, mimetic and normative pressure have a significant impact on their 

adoption in relation to economic factors (led by efficiency). The findings of the study 

reveal that the current efforts of IFAC and other international agencies are directed to the 

use of ISAs and should encompass a broad range of institutional rather than economic 

factors. These are, in fact, relevant reasons in the development of audit policies around 

the world. It seems that the installed power in the organization is something quite relevant 

that must be fitted to each organization depending on the activity, placement and socio 

cultural environment. Yet to travel around the world, organizations must exhibit some 

quality associated either as to their product or as to their service. 
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5. ISO 9001 – ISO 9000 series 

 
This is the standard that organizations must apply to have their product or service certified 

and this way have associated a guarantee to and from the transaction, in the global market. 

In schematic terms its composition is as follows: 

Figure 1 - Structure of ISO 9001 
 

 
Source: TCA GLOBAL 

 
To implement this standard for quality certification any organization needs to meet the 

most relevant points next described (points from 4 to 10): 

a. Context: definition of stakeholders in the Quality Management System 

b. Leadership: an understanding of the distribution of power through-

out the organization's hierarchy 

c. Planning: how the organization predicts or estimates the future in all areas 

of the business 

d. Support: operational structure to support the organization's core business 

e. Operations: process related to obtaining the entity's product or service 

f. Performance Evaluation: evaluation schemes implemented in the organiza-
tion 

g. Improvement: definition of indicators and performance targets in the 

areas covered by the Quality Management System 
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Studies about the "quality" factor show that its process can contribute to a change in the 

structure of organizations (Deming, 1989, Heras, 2002, Johana, 2007). The way the hier-

archy is established or positioned can be altered to better serve the purposes of quality and 

finally the management goals embodied in the organization's mission. It is common 

knowledge that any organization to work efficiently and effectively needs to have leader-

ship (Mintzberg, 1987; Zahirul, 2003) but this leadership, too, is now changing. It 

will be the good leadership that will make the organization's Mission-Oriented objectives 

guided by strategies (Drucker, 1986, Kaplan, 1992, Ortiz et al., 2006: Oakland and Tan-

ner, 2007) that can and should be understood through cultural factors (Schein, 1999). The 

global market is increasingly in need of this understanding, and attention must be paid to 

an academic example of application of ISO in Universities studied in Malaysia. Basir et 

al. (2017), based on the literature review and considering only the academic culture clas-

sified according to four elements - academic freedom, individualism, professionalism and 

collegiality - have elaborated two case studies carried out in Malaysian universities. These 

were ISO 9001 certified for 5 years. At the time of this research, these two were the only 

universities that had certification for the entire organization (most organizations obtain 

certification only for specific departments). The results showed that academic freedom, 

individualism and collegiality worked against the maintenance of ISO 9001, while pro-

fessionalism had influenced the maintenance of ISO 9001 both positively and negatively. 

The opposites of individualism (teamwork) and collegiality supported the maintenance of 

ISO 9001 in one case. 
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Undoubtedly, a Quality Management System in any organization shall obey to the proce-

dures established in its scope of action and these constitute a kind of limitation to the rapid 

and creative changes within it. However, it has to be that way in order to be able to manage. 

The procedures are fundamental to help to manage the organization because this way 

everyone knows who is who, who does what and how production can be monitored and 

measured (Heras 2002; Dias 2009; Dias 2010; Dias; 2013). These indicators are usually 

known as KPI - key process indicators and are fundamental for a spirit of continuous 

improvement that is this standard ultimate goal. 

 
6. ERM– Enterprise Risk Management 
 

Risk management is something crucial for every organization and it is important to iden-

tify some of the tools available among which ERM (Enterprise Risk Management) (last 

review from 2017). This risk perspective is most important presently because the global 

market is proactive and dynamic and has embedded some new important features like the 

“process” idea and the cultural dimension. ERM considers the life of organizations just 

like a process where inputs are the core values of the company translated in its Mission 

and Vision; then a set of risk procedures should beimplemented 

inside the organization in order to comply with both the mission and vision, so that, an 

enhanced performance may be ERM final outcome (ERM was issued by COSO – Com-

mittee of Sponsoring Organizations from the Treadway Commission, USA). So, Enter-

prise Risk Management (COSO, 2017) is a tool – a benchmark, a standard – that if well 

applied in the organization will contribute to a better performance. 
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As before mentioned the inputs of this process are a clear definition of the organization’s 

Mission and Vision. The first has to do with the development of the activity of the organ-

ization and the second has to do with its future placement in the market. The core values 

are related to the history tradition, beliefs and stories related to the organization what 

means its cultural aspects what is a real innovation of ERM 2017 when compared to the 

previous Cube COSO. 

Figure 2 - ERM 2017 
 

Source: 2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive- 
Summary.pdf 

 
The operational process consists of identifying the following aspects related to the organi-

zation's business strategy and objectives: 

 Risk Governance and culture, that is, how the organization identifies the risk and 

the relevance of the organization’s culture in terms of risk; 

 Risk strategy and objectives has to do with the guidelines defined to identify risk 

situations; 

 Risk in execution has to do with the implementation of the risk; 

 Risk Information and reporting means how and to whom the risk environment is 

communicated; 

 Monitoring Enterprise Risk Management, that is the ways found in order to test 

the risk in the organizations. 
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This new COSO (2017) assumes that if these procedures are undertaken in order to match 

the Organizations Mission and Vision the attainment of the goals of the organization will 

be reached and an enhanced performance will be displayed. Furthermore, besides ERM, 

and still as to risk management one can also apply for ISO 31000 (Figure 3) whose last 

revision occurred in March, 2018. 

 
7. ISO 31000 - Risk management 

 
One must refer that whenever a company has dealt with ISO 9001 it will be much easier 

to understand the issues of another ISO. This leads us to associate the implementation of 

ISO 31000 about risk management to a previous usage of ISO 9001 concerning quality 

management. 

 
 

Figure 3 - Risk management and ISO 31000 standard 
 
 

 
Source: ISO 31000 – risk management – flowchart 

 
 

In terms of input communication and consultation are the first to be mentioned and con-

cerns risk position in the organization, the definition of a framework and assessing the risk 

in three distinct phases: identification, analysis, evaluation. Finally, the risk treatment will 

emerge. An output called monitoring and review ends the process. Yet, this is an interac-

tive process leading to continuous improvement what means that after monitoring and 

reviewing, one enters in the first phase again by communication and consultation because 

the non-conformities must be divulgated and treated. 

An application of ISO 31000 was considered by the authors Oliveira, Marins, Rocha, & 

Solomon (2017) regarding the supply chain. The authors say that breaks and interruptions 
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in supply chains (SC – supply chains) can cause huge financial losses and damage the 

reputation of companies. Thus, Supply Chain Risk Management (SCRM) is considered 

to involve a multi-step process analysis. However, researchers differ on the number and 

content of these steps. The objective of this study was to analyse the applicability of ISO 

31000 as a systematic procedure for the SCRM. And, if so, how the standard can be im-

plemented in the context of SCRM, with a structure and in a specific company. Through 

the literature review, the risk management steps proposed by SCRM surveys were com-

pared and harmonized. In addition, a way has been developed to identify and prioritize 

the risk assessment tools and techniques in ISO 31000: 2009 that should integrate a pro-

cedure for SCRM, based on the Analytic Hierarchy Process (AHP), exemplified in an 

industry supply chain car. Based on the results of the research (Dias, 2017), the authors 

concluded that ISO 31000 can be used in a beneficial way as a standardized method to 

execute the SCRM, provided that the tools and techniques are selected according to the 

needs of the company and characteristics of the business. 

To see and grasp completely ISO 31000 real and practical use, a case study, was achieved 

in a municipality – the Town Hall of Maia, Porto district, Portugal, which is going to be 

described next. 

 
7.1. CASE STUDY 
Objectives 

According to literature suggestions and taking into account the needed policy and busi-

ness requirements for the public sector in Portugal, a project, based on ISO 31000, was 

achieved (in a Town Hall belonging to Maia, District of Oporto, in Portugal). It is well 

known that municipalities have a quite different organisation environment and positioning 

as to the hierarchical distribution of functions and related management process. It was 

both a challenge and a deep interest research to develop the following case study on a risk 

management perspective. The objective was to have a formal institution coordinating the 

anti-corruption model. Until that date only agencies acting on a repressive scope of anal-

ysis were provided (Central Directorate for Investigation of Corruption and Economic 

and Financial Crime – Judicial Police and the Central Investigation Department and Crim-

inal Action – Attorney General’s Office). Since then, the Corruption Prevention Council 

has been working close to the Court of Accounting (Tribunal de Contas) and has assumed 

a leading role in the adoption of new risk 
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management practices issuing recommendations with a binding and compulsory applica-

tion. The overall objective is to design an integrated risk management model compre-

hending: 

Table 2 - Aims of the project 
 

Check the existence of mechanisms and 

instruments of Risk Management imple-

mented in the municipality. 

Quality Management System – already 

applied in the municipality. 

Develop a risk management model 

based on ISO 31000 – Risk Manage-

ment – Integrating it into the Manage-

ment System based on ISO 9001. 

To assess the operationalization of the 

Risk Management Plan designed for 

corruption and Related Infractions and 

ascertain its contribution to manage-
ment. 

 
This study aims to contribute to the continuous improvement of the Management System 

of the organization placing it above the peer level (Magalhães, 2017, Dias 2017). 

Methodology 

According to the proposed objectives, a case study of exploratory and descriptive nature 

was developed. The qualitative approach was based in indirect observation, through the 

use of documentary research and direct observation through the interview techniques. The 

consultation of documentary sources (documents generated in the transversal applicabil-

ity across the organisation) consisted in: 

1. Risk Management practices existing in the organization 

2. Dynamics of the Management System (having a ISO 9001) 

3. Implementation and monitoring of the Risk Management Plan 
 
 

It was considered appropriate, for the objectives of this case study, to do semi-structured 

interviews, under previously studied specific objectives. The interviewees were chosen 

according to the organizational hierarchy (mainly, Managers of Quality, related staff and 

Top management). A Content Analysis and data Triangulation were the methods used for 

the analysis of the collected information. So, a content analysis grid was used, in which, 

the interviewees’ perceptions were characterized in an individualized way. Each issue 

asked to the interviewees corresponded to each study objective. After performing this 

content analysis, data was compared to the previously referenced document sources. The 

aim of this study can be defined by the respective formulated assertions (Table 3): 
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Table 3 - Assertions 
 

The existence and contribution of 

Risk Management practices for the 

municipal management. 

The contribution of the Internal Audit 

for the management of the risks of the 

organization. 

Integration of ISO 31000 – Risk 

Management – in the Quality Man-

agement Systems. 

The effectiveness of the Risk Man-

agement Plan as an instrument to 

support the management of the 

municipality. 

 
Project 

The Integrated Risk Management Model for the Portuguese Public Sector take into con-

sideration ISO 31000 – Risk Management – Principles and Guidelines for the manage-

ment practices of the organization. The Municipality of Maia had already been quality 

certified by ISO 9001 – Quality Management Systems (updated 2015). This last version 

provides a new approach for a Risk-Based Thinking which announces a facilitator for the 

integration of the ISO 31000 within organization management practices. Thus, the risk 

model to be constructed has the following objectives (see Table 4): 

 
 

Table 4 - Objectives of the Risk Model 
 

Orientation for the implementation of 
the process of Risk Management. 

Integrate the risk culture into the 

organization culture. 

Establish a structured and systematic 
risk management. 

Contribute to improve organization im-
age and reputation. 

 
A Risk Management Policy must be formally created. This will contribute to the consol-

idation of the risk management practices already instituted and consequently to the im-

provement of the Organization Management System. In this context, the elaboration of a 

Manual of Risk Management became a reality. It will allow to standardize concepts, to 

institute in the organization the adequate practices for managing the risks and conse-

quently to keep a systematic follow-up procedure. It also considers all the involved stake-

holders in the process and contributes to the transparency of the organization risk man-

agement. 

In short the content of the Manual is the following (see Table 5): 
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Table 5 - Risk Management Manual 

 

MANUAL 

Applicable legal and regulatory imperatives and risk management procedures. 

Concept of risk, description of level of risks and synthesis of the control and 
reporting systems that integrate and support the process. 

Responsible people and their interaction in the process. 

Procedures to be followed in the evaluation of the risks and periodicity of 
realization. 

Criteria considered in the implementation of measures to mitigate risks and 

responsibilities in this area. 

Graduation methodologies and quantification of risks (inherent and residual risk). 

Methods of monitoring, responsible and periodicity. Measures to be implemented 
when risk limits are exceeded. 

Model of risk report to be prepared. 

Parameters to follow in the evaluation of the risk management process. 

 
So the Risk Management scope of analysis within all the processes of the municipality 

will include different paths: 

 Identification of the risks taking into account the strategic objectives; 

 Detailed characterization of the organization: vision, mission and strategic objec-

tives; articulation of the Internal Audit and Risk Management process; organiza-

tional macro-structure and data about human and financial resources; 

 Presentation of the methodology underlying the plan and the report; 

 Introduction of data analysis concerning the execution of the plan (partial and 

global results of the management of the organizational risks); 

 Insertion of a chapter for final considerations (inquiries regarding recommenda-

tions issued by the Corruption Prevention Council or changes to the International 

Organization for Standardization referential); 

 Adequacy of the schedules and annexes attached to the plan and report (identifi-

cation of processes and objectives, articulation between strategic guidelines and 

objectives of each process, identification of risk factors, expected dates for carry-

ing out risk management actions and evaluation of effectiveness). 
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Besides the preparation of this Manual, the Risk Execution Plan happened too. 

To reach it some complementary supports were done: 

i. a Checklist for the Independent Evaluation of the Risk Management Process 

ii. a Risk Management Implementation Schedule 

iii. a Communication Report 
 
 

The Manual is closely linked to the Risk Management Plan and to the Implementation 

Report: it establishes the methodology to be followed for the management of the organi-

zation as to the risks, and in this sense, the Plan and the Report are the tools that will shape 

this methodology. 

Looking at ISO 31000 content above described in this paper (Figure 3) this standard is 

fully used in this case. From establishing the context within the municipality till the mo-

ment of assessing the risk and treating it. For the integration of these documents in the 

organization’s Management System (that is depending on ISO 9001) it was suggested to 

implement the following actions: 

ACTION 1: Adapt all the processes to the new approach of Risk Based Thinking, includ-

ing strategic and change management. This approach is, in fact, one of the most important 

changes in ISO 9001. Being present in practically all the requirements of this conceptual 

structure, it alerts to the necessity of establishing a cause-effect thought. So, municipal 

management should be developed taking into account the risks, their causes and their im-

pact (both positive and negative) on all projects, programs and organizational plans; 

ACTION 2: Quarterly monitoring of actions defined for the treatment of risks. The or-

ganization has an internal event registration system. Under a logic of continuous im-

provement, the actions to be implemented, the responsible parties, the execution dates of 

the actions undertaken and the evaluation of their effectiveness, all of them are identi-

fied. This internal event registration system should include risk management strategies 

in order to direct the organization to possible changes to the risk profile and to the defi-

nition of measures to be implemented when the risk limits are exceeded; ACTION 3 In-

tegration in the annual review of the organizational performance information as con-

cerns risk management activity and its analysis by the top management. The municipal-

ity maintains an annual cycle of revision of the organisation system. Monitoring the evo-

lution of the risk management strategies implementation may be a valid indicator of pro-

cess performance. 
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Internal process 

Risk Management process should be kept along with the approaches established in the 

organization (under PDCA - Plan-Do-Check-Act - Cycle, under the Process Approach 

and a Risk Based Thinking) and according to the organization strategy. For the imple-

mentation of this model, the municipality will consider an analysis of the risks related to 

the already established processes and whenever there are expected changes the adequate 

provision of services should be used. 

On the other hand, planning the actions needed to treat the risks and considering the usual 

factors and their impact, all these steps will happen. This task will take into account not 

only the rate of risk implementation but also the evaluation of the actions undertaken, 

which shall be divulgated to all stakeholders once they are quite relevant for the Quality 

Management System. As concerns the role of Internal Audit within the process, and taking 

into account that the new paradigm is based on a vision focused on risk management, the 

Internal Audit is closely related. When internal auditors assess the Internal Control, they 

question whether the controls are appropriate for the risks. Thus and finally some guide-

lines were undertaken in order to frame this issue (Figure 4): 

 
Figure 4 - Guidelines for the evaluation of Risk Management 

 

 
Some conclusions about ISO 31000 implementation project 

 The improvement opportunities suggested by the Integrated Risk Management 

Model for the Portuguese Public Sector are numerous. We can highlight the posi-

tive view of risk in the organization's culture. Although it is associated with future 

and uncertainty, it can be exploited and managed in the sense of getting the most 

of it. It seems that if well seized risk may also become an opportunity. 

1 
the existence and adequacy of the elements that constitute the process of risk 
management 

2 

3 

4 

5 
the existence of mechanisms to monitor the treatment of risks 

the definition, implementation, adequacy and effectiveness of controls 

the identification of critical risks and related strategies for their treatment 

the interconnection of risks with strategic orientations and objectives of the 
organization 
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 Some internal information became crucial, like: monitoring stakeholders’ expec-

tations and objectives, enabling satisfaction assessment results, audit results, non-

conformities and opportunities for improvement. 

 The implementation of the Residual Risk Graduation practice emerged: the quan-

tification and graduation of the remaining risk, the one that is left after the mitiga-

tion measures implementation, allows to assess, the levels of the exceeding risk 

and, consequently a proper decision making. 

 Another important issue is that by defining KPI (Key Process Indicators some-

thing that is associated to the Quality Management System as well) the organiza-

tion can regularly monitor the achievement of objectives and consequently do a 

direct planning. 

 Furthermore, the activity of planning and training will contribute to the promotion 

of risk culture in the organization. The organization can report the risk decisions 

in the Management Report and in the Management Review Minutes. This process 

will benefit from the integration and get a synergy from the legal and regulatory 

requirements. 

 The consolidation of the Risk Management process established in the Municipality 

of Maia proves to be an added value for the organization management. Managing 

risk can be named as a competitive advantage (Magalhães, 2017; Dias 2017). Yet 

one must stress a favourable corporate culture, which is characterized by a clear 

involvement of top management across all this process. This is something very 

innovative once the options and decisions about issues related to Risk Manage-

ment in the Portuguese Public Sector, may, many times involve political options 

that stand somehow beyond the scope of the sole organization. 

 
8. Conclusion 

 
At this moment after getting an example of the application of ISO in a municipality a brief 

summary of this study follows. A brief start considering the standards that the global mar-

ket impels the companies to use as to their financial statements was done. Next the appli-

cation of a standard - ISO 9001- was considered in order to name the quality management 

system within the organization approach. ISO 9001 grants a degree of 
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certification that can be exhibited in the product/service of the company and this is some-

thing demanded by an important agreement - Technical Barriers to Trade belonging to 

WTO- World Trade Organization. After fulfilling this global transaction quality issue the 

business of any company may be done in any part of the world. Yet when speaking about 

business one must remember that it depends on many different variables which may reveal 

and display a risk that must be previously considered. In order to face it the organizations 

have some tools that should be used namely ERM Enterprise Risk Management or ISO 

31000 (Risk Management). A case study achieved in a municipality was described and 

enabled some relevant ideas: 

 for the municipality of Maia the implementation of ISO 31000 was an accrued 

value for the management once the Management Report of the institution will be 

displaying all the procedures undertaken to overpass the risk plan 

 it was very important and relevant to feel that the top management of this munic-

ipality was fully compromised in risk what enabled the dissemination of all this 

process 

 it was very interesting to see that sometimes the risk factor, if well seized, may 

become a business opportunity. 

 
Study limitations and future research paths 

As a limitation of this case study one can refer the absence of numbers that can quantify 

the added value of the project; yet only within two or three years can it be quantified 

because it is well known that risk prevention evaluation is a long term run. As to the other 

standards herein referred only a few examples got from academic papers were named and 

no case studies or projects were presented. This way as future research paths it could be 

suggested to get some case studies about the remnant standards and calculate afterwards 

their accrued value as to the related business. 
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Resumo: 

O estado atual do ensino superior em Angola tem constituído foco central de análise 
nos mais diversos espaços, com destaque no palco investigativo e académico, ao que 
se associam abordagens sobre a avaliação, a acreditação e a qualidade, o que, no plano 
prático, é pouco visível. Começam a conformar-se, fundamentalmente  no plano legis-
lativo, dispositivos que apontam para a emergência de uma avaliação estruturada sob 
lógicas inclinadas para a valorização e a promoção da qualidade do desempenho das 
instituições educativas, sem excluir lógicas características da avaliação com sentido de 
prestação de contas e de regulação. Neste quadro, ganham pertinência, as iniciativas 
que possam despoletar reflexões e discussões sobre um processo que pode potenciar o 
repensar permanente das práticas inseridas em uma realidade tão dinâmica quanto 
complexa como é a universidade. Assim, neste texto procura-se descortinar a tenden-
cial fisionomia e os sentidos subjacentes a um dispositivo em construção, isto é, um 
sistema de avaliação das instituições de ensino superior e do próprio subsistema em 
Angola. As descrições fundam-se nas perceções dos atores organizacionais e nas ten-
dências implícitas à legislação existentes, o que confere ao estudo natureza substanci-
almente interpretativa. 

 
Palavras-chave: avaliação institucional; qualidade educativa; sistema de avaliação. 

 
Abstract: 

The current state of higher education in Angola has made the central focus of analysis 
in various areas, highlighted with the investigative and academic stages; that is asso-
ciated approaches about assessment, accreditation and quality, which, in practical 
terms, is barely visible. Begin to conform fundamentally in  legislative stage, devices 
related to the emergence of an evaluation structured under  appreciation logical at 
empting the performance’s promotion of the quality of educational institutions, with-
out excluding logical assessment feature directed for accountability and regulation. In 
this context, gain relevance, initiatives that could trigger refl ections and discussions 
on a process that may enhance the ongoing rethinking of practices inserted in such a 
dynamic reality as complex as is the university. Thus, this paper tries to give up the 
face and the underlying trend directions to a construction device, i.e., an evaluation 
system of higher education institutions and the subsystem itself in Angola. Descrip-
tions based on up in 
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perceptions of organizational actors and the implicit tendencies to existing 
legislation, which gives the substantially interpretative study nature. 

 
Keywords: educational quality; evaluation system; institutional assessment. 

 

 
1. Introdução 

 
A história do ensino superior (ES) em Angola remonta o ano de 1962, tendo na sua génese os 

Estudos Gerais Universitários, cujo percurso existencial, ao longo de cerca de meio século, é 

marcado por eventos distintos, os quais incluem transformações e adaptações da universidade 

aos mais diversos e adversos contextos. 

Tal percurso coloca em evidência um processo de adaptação da universidade ao ambiente no 

qual se encontrava inserida, dando resposta aos supremos interesses do Estado, relativamente 

ao ES, à formação de quadros desse nível e à reconstrução nacional, sobressaindo a imagem de 

uma universidade voltada para atender desafios decorrentes do seu contexto social. 

É neste quadro evolutivo que a consolidação do ES em Angola, no âmbito das políticas do 

Estado, é vista como um fator para a garantia da qualidade da formação, tanto ao nível da gra-

duação como da pós-graduação, num contexto em que é reconhecida a necessidade de se operar 

uma revolução qualitativa no ES. A procura por uma melhor adequação do ES às exigências 

atuais do setor e da própria sociedade tem justificado revisões e reformas nas políticas educati-

vas. Fazem parte das reformas a revisão da legislação específica sobre o ES, na perspetiva do 

reforço da regulação e da melhoria da qualidade do desempenho das instituições de ensino su-

perior (IES), bem como dos centros de investigação científica e dos cursos ministrados. 

As propostas de reformulação legislativa conferem particular destaque aos aspetos inerentes à 

avaliação institucional, resumindo-se, por agora, na criação de estruturas e na procura de me-

canismos institucionais, incluindo dispositivos legais que possam vir a conformar um sistema 

nacional de avaliação do ES, que se pretende estruturante, para a promoção e a garantia da 

qualidade educativa. 

Enquanto tópico de estudo, a avaliação institucional, integrada na administração e gestão edu-

cacional, por um lado, constituiu-se como uma linha de formação prioritária, situada, também, 

entre as especializações prioritárias e estratégicas para o desenvolvimento do ES em Angola, 

como é expresso na Estratégia Nacional de Formação de Quadros (ENFQ, 2012, p. 173). Por 

outro lado, a inexistência de um sistema estruturante de avaliação tendo sido referenciada como 

um dos pontos de estrangulamento atual da gestão do subsistema, já que, 
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tal sistema é visto como um elemento que poderia regular e “impor” a avaliação como uma 

prática corrente e estratégica na gestão das IES. 

Esta realidade suscita o interesse pela realização de estudos que possam contribuir para a sua 

compreensão e produzir um quadro de referência para a sua projeção, sendo que, nesta fase de 

configuração do sistema nacional de avaliação é relevante descortinar e perceber as  tendências 

subjacentes a um dispositivo em construção. 

Para o efeito, neste texto, num primeiro momento faz-se uma abordagem centrada na contextu-

alização do ES em Angola, com ênfase no levantamento de traços, considerados mais relevantes 

no âmbito da avaliação institucional. No segundo momento, como um contributo à descrição 

do estado da arte, faz-se uma abordagem sobre as tendências da avaliação, enquanto mecanismo 

de gestão e de garantia da qualidade, seguindo-se uma análise da avaliação versus cultura ava-

liativa, descortinando aquela como um elemento emergente no ensino superior em Angola. O 

texto encerra com algumas reflexões finais, descritas sob a forma de desafios no contexto atual 

da gestão do ensino superior. 

 

2. A avaliação como mecanismo de gestão e de garantia da quali-
dade 

 
A batalha pela melhoria da gestão e da qualidade educativa do ES em Angola, embora não seja 

um aspeto completamente novo, assume nos últimos tempos maior relevância, tanto no plano 

discursivo como no plano prático. Nesse processo a redefinição de políticas educativas  e a 

(re)definição de linhas orientadoras, ancoradas no estabelecimento de normas e regulamentos 

que visam a promoção da qualidade e a normalização do funcionamento e do desenvolvimento 

das IES em Angola ocupam espaço central. Acentua-se a preocupação com  a regulação do 

subsistema e o resgate da credibilidade social das IES, o que traz um elemento novo ao subsis-

tema de ES em Angola: a configuração de um sistema nacional de avaliação institucional. Esta 

ainda se encontra em fase embrionária de conceção circunscrita, fundamentalmente, à procura 

de mecanismos que possam dar corpo quer à avaliação interna como à avaliação externa, que 

venham a corporizar um sistema nacional de avaliação e sistemas específicos de avaliação de 

cada uma das IES em Angola (MESCT, 2011). 

Está-se em presença de um processo de configuração de uma política de avaliação baseada em 

diretrizes e princípios conformantes de um espaço comum de avaliação no ES. Tratam-se de 

standards e orientações gerais às quais deverão passar a obedecer as avaliações promovidas 
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pelas IES, o que não deixa de levantar reflexões sobre uma possível deslocalização da avaliação 

influenciada pela exterioridade. 

Um dos eixos que têm marcado a intervenção da tutela, na perspetiva de melhorar a capacidade 

institucional face aos desafios atuais é a estruturação da orgânica da tutela, incorporando uni-

dades estruturais encarregues da avaliação e acreditação das IES e dos cursos ministrados. Ini-

cialmente foi criado o Gabinete de Avaliação e Acreditação (GAA), que integrou a estrutura da 

SEES, cuja evolução deu origem ao Instituto de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

(INAAES). Mais recentemente, a partir de 4 de dezembro de 2012, foi transformado em Insti-

tuto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior 

(INAAREES), enquadrado como órgão tutelado pelo MES. 

Essas mudanças fundam-se na necessidade de se reforçar a capacidade institucional face às 

exigências consequentes dos novos desafios e tendências do ES em Angola, bem como das 

perspetivas do Governo relativamente ao desenvolvimento qualitativo desse setor público. 

Tais mudanças podem ser enquadradas nas designadas «mudanças sem reforma» (Berger & 

Terrasêca, 2011, p. 7), uma vez que são de ordem mais técnica, operadas essencialmente no 

campo da gestão do subsistema e, assim, reservadas aos decisores, ou seja escapam ao debate 

público. 

No âmbito da gestão e da promoção da eficiência do ES em Angola, acentuam-se as preocupa-

ções relativas à fraca funcionalidade das IES, decorrente de vários pontos de estrangulamento, 

o que tem mobilizado os mais diversos actores institucionais. Exemplo disso é a inclusão do 

tema “Os Desafios da Gestão e da Qualidade do Ensino Superior em Angola” na agenda do 

“Conselho Consultivo do MESCT, realizada sob o lema “juntos, pela promoção da qualidade 

dos serviços, da formação superior e da investigação científica1”. 

Sublinha-se que nessa abordagem foi reiterada a fraca funcionalidade das IES, o que, como 

referiu o então Secretário de Estado para o Ensino Superior, A. Nascimento (2012), resulta da 

distorção na compreensão de determinados conceitos, de insuficiências e desarticulações dos 

vários dispositivos educativos e de manifestações de resistência associadas a interesses especu-

lativos. 

Outro exemplo de referência, no âmbito das abordagens sobre a avaliação e a qualidade no ES 

em Angola, é a “1ª Conferência Nacional sobre o Ensino Superior”2, cujo programa incluiu um 

painel específico e um eixo temático sobre a “Garantia da Qualidade no Ensino Superior”. 

 
1 O Conselho foi realizado na cidade de Benguela, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2012. 
2 Conferência realizada no campus da Universidade Agostinho Neto, em Camama, província de Luanda, entre os 

dias 2 a 4 de julho de 2012. 
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Este quadro indica que os desafios do ES em Angola são cada vez mais exigentes, o que não 

decorre unicamente do contexto interno, senão também de pressões do contexto externo. Pois, 

para o século XXI são esperadas reformas profundas da educação superior no sentido de ade-

quar a sua intervenção às exigências contextuais da sociedade. Nestes termos, no âmbito da 

declaração mundial sobre a educação superior no século XXI (UNESCO, 1998) é expectável 

que a relevância da educação superior seja avaliada em termos do ajuste entre o que a sociedade 

espera das IES e o que estas realmente apresentam como resultado. 

A garantia da qualidade é retomada na Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, em 2009, 

como uma função fundamental da educação superior contemporânea, o que requer estabelecer 

sistemas que garantam a qualidade e padrões de avaliação. 

É neste panorama interno e externo que os atores institucionais em Angola (políticos, gestores 

académicos, docentes) se têm mobilizado em torno de reflexões que focalizam a necessidade 

de implantação de mecanismos e de sistemas internos e externos de regulação, acompanha-

mento e de avaliação visando assegurar que as instituições operem com base em padrões míni-

mos de qualidade, sendo expectável a sua melhoria permanente. A assunção da definição dos 

critérios e padrões de avaliação, por parte da tutela indicia que a avaliação das universidades 

mostra-se como um instrumento através do qual o Estado exerce um forte controlo sobre a 

acreditação e o funcionamento destas, em defesa das políticas educativas nacionais (Mendes, 

2013). 

A questão da implantação de sistemas de controlo da qualidade transcende os limites internos 

das IES num quadro em que a globalização e a criação de espaços comuns de intervenção das 

IES fora dos limites nacionais são tendências marcantes na atualidade. Tal é o caso das discus-

sões que tendem para a criação e consolidação de um espaço do ES no âmbito dos países de 

língua portuguesa. 

Neste processo de configuração de um sistema de avaliação são identificáveis práticas que an-

tecedem qualquer formalização legal específica. Uma abordagem às dinâmicas das IES em An-

gola, de modo partir à esfera pública, mostra que as práticas de avaliação e outras equiparáveis 

emergem num quadro de ausência quase total de dispositivos legais, conformados em normati-

vos institucionais gerais ou específicos sobre a avaliação. Esta realizada é indicada, em muitos 

casos, como a razão da ausência de práticas mais estruturadas e mais sistemáticas de avaliação. 

No entanto, a situação pode ser vista como uma oportunidade para as universidades assumirem 

a titularidade da avaliação, conformando mecanismos internos de controlo e de gestão da qua-

lidade, assente numa perspetiva avaliativa de iniciativa interna. 
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O caso é revelador de que as práticas organizacionais, em determinados casos, tornam-se mais 

frágeis pois, como refere Licínio Lima (2011), as orientações para a ação podem dar força e 

sustentação à avaliação, para que esta se instale como prática corrente nas dinâmicas organiza-

cionais. Nota-se que, esta situação não constitui caso único, pois, em outras realidades e con-

textos, de algum modo mais experientes no âmbito da implantação do ES são encontradas mar-

cas que se aproximam ao quadro descrito. Como exemplo recorremos aos escritos de A. Afonso 

(2010), que numa breve resenha sobre a avaliação das escolas em Portugal, sublinha dois perí-

odos distintos: 

a) o primeiro caraterizado pela ausência de uma tradição significativa no domínio da 

avaliação; 

b) o segundo, marcado por iniciativas importantes no domínio da avaliação, apontando 

aqui, como razão a existência de orientações legais para a realização da avaliação, es-

pecificamente na sua vertente de autoavaliação. 

Em Angola, no quadro mais prático, são identificadas algumas ações encetadas no domínio da 

avaliação, que se enquadram na intervenção da tutela, por um lado, e das IES, por outro lado. 

Na intervenção da tutela são referenciáveis três ações principais: (i) a criação de uma estrutura 

central encarregue pela avaliação, acreditação e reconhecimentos de estudos do ensino supe-

rior; (ii) a sensibilização das IES sobre a importância da autoavaliação (realização de seminá-

rios nacionais com incidência na abordagem de aspetos consignados à avaliação institucio-

nal); (iii) tentativas de criação de um Banco de Avaliadores para integrarem as comissões de 

avaliação e acreditação (MESCT, 2011); (iv) estruturação de propostas de diretrizes gerais da 

avaliação dos dispositivos das IES e do subsistema de ensino superior. 

A constituição de um banco de avaliadores levanta reflexões sobre o perfil dos seus integrantes 

face às especificidades e diversidade tanto das IES como dos cursos ministrados. Deste modo, 

o referido banco pode contemplar a criação de comissões de especialistas para uma atuação 

profissional competente, em função das especificidades dos cursos e das instituições a avaliar. 

Segundo Andriola et al. (2005), no Brasil esta situação foi vivenciada, sendo que a institucio-

nalização da Comissão de Avaliação da Educação Superior (CONAES) não contemplou a cri-

ação das subcomissões de especialistas o que, de certo modo, dificultou o aprimoramento do 

processo de avaliação em termos da consideração das diversas especificidades dos cursos mi-

nistrados pelas IES. 

Ao nível das IES, particularmente na UAN, são identificadas algumas ações no âmbito avalia-

tivo, entre as quais se inscreve a criação de estruturas institucionais específicas, no caso, 
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as comissões de autoavaliação nas UO da UAN e a realização efetiva da avaliação interna e 

externa na Faculdade de Medica da UAN. Esta experiência tem sido referenciada como pioneira 

e a mais estruturada. 

Na generalidade, estas ações revelam caraterísticas de uma avaliação na sua fase embrionária 

que não deixam de espelhar preocupações e esforços no sentido de mobilizar os diversos atores 

para que a avaliação nas IES em Angola se torne uma realidade. 

Em linhas gerais, as características inerentes às práticas e ao processo de avaliação no ES em 

Angola, chamam a atenção, no sentido de procurar compreender a avaliação a partir de uma 

perspectiva teórica, o que constituiu fundamento para a articulação de alguns conceitos que se 

enquadram na perspectiva de análise política. Assim, como referência, retomamos aspetos le-

vantados por N. Afonso (1994) no contexto do estudo das organizações educativas, recorrendo 

aos cinco focos de análise a partir da articulação teórica dos conceitos políticos básicos propos-

tos por Baldridge (1971): (i) a estrutura social; (ii) a articulação de interesses; 

(iii) a fase legislativa, (iv) a formulação de políticas e (v) a execução de políticas. 

A estrutura social corresponde à definição dos grupos sociais com valores e objetivos específi-

cos, o que gera interesses políticos diferentes. A articulação de interesses, segundo passo, re-

presenta o processo de tradução através dos quais os interesses são organizados em formas de 

influência e de pressão concretas e adequadas. A legislação é considerada como a fase de ne-

gociação, face de enunciação discursiva, onde existe uma disputa de interesses, obtendo-se tro-

cas e compromissos, onde os grupos de interesses são levados a moderar as  suas exigências 

iniciais. Funciona como um fator de intermediação e aproximação dos ‘contendores’ o que con-

duz à transição para a fase de conceção e de implementação de políticas, num quadro mais 

consensual. 

A fase seguinte é a formulação de políticas em conformidade com os resultados da negociação, 

onde o poder relativo de cada grupo de interesse joga um papel determinante na política final 

concebida. A última fase do processo político é a implementação das políticas definidas, onde 

os grupos cujos interesses não prevaleceram na conceção das mesmas poderão criar dificuldades 

na implementação destas, através da resistência ativa ou passiva (falta de empenho e demoras 

deliberadas). A implementação das novas políticas junto dos grupos de interesse produzirá no-

vos conflitos e desafiará novos interesses gerando uma sequência de ciclos. 

Com base neste quadro referencial considera-se que as primeiras ações desenvolvidas no campo 

da avaliação indiciam a fase de articulação de interesses e a aproximação à fase seguinte, isto 

é, a fase legislativa. Ganham centralidade a sensibilização dos agentes/atores, 
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para consensualizar os princípios e diretrizes da avaliação, face à intenção de se operacionalizar 

a avaliação, do mesmo modo que, são levados a assumir compromissos relativamente ao pro-

cesso, por via da negociação. Estas fases constituem pressupostos para a transição às fases sub-

sequentes, a formulação e a implementação das políticas, neste caso, inscritas no campo da 

avaliação institucional. 

Portanto, encontra-se em construção um dispositivo que possa vir a conformar o “Sistema An-

golano de Garantia da Qualidade do Subsistema de Ensino Superior”, no qual a avaliação ocupa 

um lugar central, reservando-se a participação de diversos atores situados a diversos níveis. 

As intenções apontam a necessidade de, num primeiro momento, adotar a avaliação como uma 

prática corrente e, na fase seguinte, a sua instalação como uma prática enraizada na cultura 

organizacional, como atividade de (auto)análise permanente do quotidiano e, consequente-

mente, como instrumento de pilotagem das ações organizacionais e do funcionamento das IES, 

tendo em vista a melhoria da qualidade. 

 
3. Emergência da avaliação versus cultura avaliativa 

 
No caso das IES em Angola, verifica-se que a avaliação institucional não é uma tradição, ou 

seja, ainda não faz parte das ações quotidianas e dinâmicas organizacionais, sendo evidente, 

como se fez referência, que a mesma se encontra numa fase embrionária de conceção, o que é 

reconhecido pelos vários intervenientes institucionais. À partida, o facto de ser reconhecida a 

necessidade de se adotarem práticas avaliativas constitui um primeiro passo, já que a aceitação 

da avaliação é um aspeto crucial para a dinamização de todo o processo, a qual figura como um 

dos elementos cruciais para a melhoria institucional. Nesta linha, há que concordar com Roullier 

(2008, p. 82), quando afirma que “Qualquer organização responsável deve prestar-se a uma 

avaliação interna e externa”. 

A fraca cultura de avaliação e de qualidade é associada à pouca compreensão sobre a avaliação 

o que pode ser relacionado com a impreparação do pessoal, o que dificulta a aceitação da ava-

liação como elemento da gestão académica e compromete a sua própria implementação. 

A impreparação da comunidade académica é reportada como um constrangimento à  realização 

da avaliação, no sentido em que a falta de conhecimento sobre o assunto dificulta a tomada de 

decisões quanto ao início do processo ao nível das IES, o que é tido como razão da incipiência 

e pouca estruturação de algumas ações encetadas neste campo. 
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A impreparação dos quadros também foi assinalada, de modo particular, na FM-UAN, ao ser 

referenciada a fraca compreensão sobre a avaliação como um catalisador de expetativas, por 

um lado, e de dúvidas e receios no seio dos atores, os quais, em muitos casos preferiram distan-

ciar-se do processo, por outro. Esta situação também pode ser associada ao clima organizacional 

que se revelou favorável à resistência por parte de alguns docentes. 

O pouco conhecimento sobre a avaliação pode gerar alguma incerteza e dúvidas o que, por sua 

vez, reforça os receios quanto aos eventuais usos dos seus resultados. Estes fatores condicionam 

o envolvimento dos atores no processo avaliativo o que pode conduzir ao distanciamento e à 

indisponibilidade para fazer parte do processo. 

Portanto, a questão da preparação técnica dos quadros assume uma dimensão relevante na  fase 

de estruturação do sistema de avaliação, a julgar pelas especificidades decorrentes da constru-

ção das diretrizes, dos critérios, dos indicadores, dos parâmetros de qualidade e de outros pres-

supostos que possam dar corpo ao sistema de avaliação com a requerida fundamentação cientí-

fica, metodológica e técnica. 

Trata-se, nesta fase inicial, de uma tarefa com alto grau de exigência e de especialização,  tanto 

no plano técnico-científico como no plano da gestão de processos institucionais, o que impõe, 

de facto, como condição fundamental, a existência de pessoas adequadamente preparadas para 

dar conta dessa tarefa. Neste caso, parece adequada a consideração da ‘nomeação por qualifi-

cações técnicas’ (Blau & Scott, 1979). 

No âmbito da intervenção do Ministério da Educação de Angola, enquanto órgão de tutela, com 

base no reconhecimento da complexidade da gestão do subsistema de ES, já havia sido apon-

tado, como um dos pontos de estrangulamento da gestão, a incapacidade institucional em termos 

de quadros qualificados. Foi reconhecida a necessidade de dotar a tutela “dos meios necessários, 

particularmente de um corpo técnico competente” (SEES, 2005: 10) que a real situação institu-

cional impunha face às perspetivas de melhoria da gestão e de desenvolvimento estratégico do 

ES em Angola. 

O desafio continua atual, no caso particular da construção coletiva e implementação da avalia-

ção, não só no plano da formação de especialistas, mas, concordando com Santos Guerra 

(2002), a formação de profissionais que interiorizem a avaliação como uma necessidade e sai-

bam cumpri-la, bem como configurar equipas cuja intervenção seja pautada por um compro-

misso com o desenvolvimento organizacional que leve a que a avaliação seja desejável. Pelas 

constatações atuais, isto constitui uma exigência de longo alcance. 

Deduz-se que o reforço da capacidade organizativa das diversas estruturas de coordenação  dos 

processos de avaliação constitui um dos desafios, uma vez que muito se espera destas, a 
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julgar pelas suas atribuições em termos de promoção e de garantia da qualidade dos processos 

e dos resultados das IES. Assim, o órgão de coordenação para esse fim, pode ser visto como um 

elo determinante na cadeia de atores e estruturas envolvidas no processo avaliativo, pois, con-

cordando com Costa e Ventura (2002, p. 145), “Os ‘andaimes’ colocados pelos Programas da 

tutela, como ‘pontes’ para ‘ajudar a ir mais longe’, são […] cruciais para estimular a criatividade 

e a reflexão e provocar a mudança”. 

Estas ideias sinalizam o papel do Instituto de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de 

Estudos do Ensino Superior, enquanto estrutura encarregue da avaliação, numa lógica de, como 

refere Roullier (2008, p. 82), uma instância que teria como missão ajudar as IES na reflexão 

sobre a eficácia das suas práticas, por via da formação, do acompanhamento e do apoio na 

(re)orientação das ações para as adequar aos objetivos e níveis de desempenho institucional 

expectáveis. 

A avaliação, quando estabelecida numa lógica de obrigatoriedade e de busca de aferição da 

conformidade com os normativos e orientações da tutela, aliada à incompreensão ou compre-

ensão destorcida da sua essência, pode fazer despoletar e, ao mesmo tempo, reforçar  as mani-

festações de resistência, enquanto elemento intrínseco à própria avaliação. Isto torna a situação 

mais complexa o que talvez não se resolva somente com ações de sensibilização. Impõe-se 

assim, a clarificação das perceções sobre a avaliação e, fundamentalmente, dos usos que se 

pretendem com os seus resultados que, mais do que sancionar ou punir, deve, numa lógica mais 

pedagógica, promover a melhoria do desempenho institucional. 

No âmbito da avaliação pode-se inferir que é importante que esta, ao invés de uma imposição 

hierárquica, se instale, de acordo com Dias Sobrinho (2000), como um processo de permanente 

transformação da realidade organizacional e do desempenho dos profissionais. Isso conferir-

lhe-ia um sentido educativo, permitindo intervenções ao longo do processo para transformar a 

realidade universitária em plena ação. Quando executada numa lógica de imposição e de sim-

ples observância e cumprimento de orientações, cria condições para se instituir como uma mera 

formalidade burocrática levando os órgãos dependentes a desenvolverem uma cultura para cum-

prir orientações vindas da tutela, quando se vêm numa situação de obrigação. Noutros casos, 

leva a que estes explorem as zonas de incerteza deixadas pelos normativos o que, em última 

instância, abre espaço a artificialidades e ao que Lima designa (1992) “infidelidades normati-

vas”. 

Portanto, percebe-se que há necessidade de intensificar ações que visem a mobilização e, para 

além disso, a implicação e a responsabilização dos atores internos face às suas práticas pois, 

como refere Roullier (2008, p. 73), “as reformas estruturais são mais fáceis de realizar do que 
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as alterações das práticas e que, sem uma implicação dos principais atores da mudança, que são 

os próprios professores, a evolução da sua praxis corre o risco de não passar da aparência”. 

O cenário no qual emerge a avaliação também coloca algumas reservas quanto ao desenvolvi-

mento e provável sucesso do processo, o que levanta algum ceticismo entre a comunidade uni-

versitária, havendo mesmo gestores e decisores que são perentórios nas suas narrativas, nas 

quais expressam uma possível inviabilidade da avaliação face à multiplicidade de constrangi-

mentos existentes atualmente. 

O panorama antes descrito remete-nos para reflexões relacionadas com a articulação entre os 

intervenientes no processo, por um lado, a tutela e, por outro, as IES. Tendo em conta que se 

reconhecem limitações em termos técnico-metodológicos, conceituais, estruturais e mesmo or-

ganizacionais que podem dificultar o processo avaliativo, às quais se junta a inexistência de 

disposições legais que possam dar corpo ao referido processo, pode-se inferir que o quadro se 

torna propício para acentuar a dimensão política da avaliação, com as tensões daí decorrentes. 

Concordando com De Ketele e Roegiers (1999, p. 50), “Quanto mais se retarda o momento da 

primeira avaliação, mais difíceis serão as decisões a tomar e as modificações a efetuar”, pois “é 

difícil pôr em causa hábitos adquiridos”. 

Recorrendo à perspetiva política de análise organizacional pode-se considerar que os atores, 

sentindo que lhes estão a ser impostas práticas, mal percebidas, procuram pretextos para as 

contornar, o que torna mais difícil o arranque de um processo que se encontra em fase embrio-

nária. 

 
4. Considerações finais 

 
O estabelecimento de um sistema nacional de avaliação requer um mínimo de regulação subsu-

mida na definição de regras gerais do jogo e de critérios de avaliação traduzindo elementos de 

convergência dos sistemas específicos de avaliação de cada uma das IES. As configurações 

previstas, assumidas numa lógica de mera “convergência normativa”, poderá induzir práticas 

avaliativas acentuadamente formais, abrindo espaço à superficialidade avaliativa e deixando a 

possibilidade de induzir processos de reflexão mais profundos e, com estas mudanças substan-

ciais nas práticas organizacionais, capazes de promover mudanças no trabalho docente, discente 

e na própria gestão organizacional. 

O contexto de intervenção das IES em Angola revelam progressos expressos em termos quan-

titativos, sendo reconhecida a premência da implantação de um sistema nacional de 
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avaliação e a adoção de mecanismos internos de controlo e de garantia da qualidade, enquanto 

estratégias de gestão que podem contribuir para alavancar a evolução qualitativa do ES e do 

desempenho das instituições educativas. 

A configuração de um Sistema Nacional de Avaliação e de Controlo e Garantia da Qualidade, 

articulado com mecanismos internos de cada uma das IES, leva subjacente, por um lado, uma 

lógica orientada pela convergência sistémica que confere espaço à diversidade e o estabeleci-

mento de padrões de comparabilidade, por outro lado, a valorização da participação dos atores 

de terreno e da contextualização da avaliação. Por esta lógica poderá ser valorizada a comple-

mentaridade entre a interioridade e a exterioridade da avaliação, capitalizando as potencialida-

des inerentes a cada um destes polos, face a um processo que impõe a participação efetiva de 

toda a comunidade académica e não só. Sintonizar e articular o dispositivo nacional de avaliação 

com mecanismos específicos de avaliação interna de cada uma das IES figura, assim, como um 

dos desafios. 

No domínio da intervenção das IES em Angola são identificáveis práticas avaliativas, e outras 

comparáveis, que antecedem qualquer formalização legal específica, que denunciam variantes 

de avaliação por iniciativa interna e voluntária. Este cenário cria condições para que os proce-

dimentos e as normas avaliativas utilizadas pelas IES venham a ser autorizados pela tutela. No 

entanto, ao ser estabelecida a obrigatoriedade da avaliação (interna e externa), bem como o uso 

dos seus resultados numa lógica de regulação e de prestação de contas não excluem possibili-

dades da conformação de uma avaliação de iniciativa externa com carácter imposto. 

A pouca tradição avaliativa nas IES em Angola cria espaço para que a tutela assuma a titulari-

dade da avaliação, definindo critérios e procedimentos, tanto da avaliação interna como externa, 

fundadas na necessidade de regulação do funcionamento das IES e do subsistema, enquanto 

prerrogativas do órgão de tutela. 
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Resumo: 
O modelo CAF é uma ferramenta para a melhoria contínua das organizações públi-
cas. Com o intuito de diagnosticar o atual estado da implementação da CAF em 
Portugal, identificar o papel desempenhado pelas estruturas de apoio ao modelo, 
descobrir as boas práticas e dificuldades encontradas durante o processo de aplica-
ção, procedeu-se a um estudo junto a Direção-Geral da Administração e do Em-
prego Público, órgão responsável pela promoção e disseminação da CAF em Por-
tugal, e ao Instituto da Segurança Social, organização distinguida com o certificado 
de reconhecimento externo da CAF. A investigação obteve informações valiosas 
acerca do “modus operandi” para a aplicação da ferramenta, além de conseguir iden-
tificar o suporte realizado pela DGAEP durante o processo. Os dados obtidos pela 
pesquisa sugerem que a aplicação do modelo é comprovadamente eficaz no sentido 
de direcionar as organizações públicas rumo  à excelência na gestão, em especial 
no que tange a melhoria da comunicação interna. Também foi possível identificar 
que o comprometimento da gestão de topo, assim como a existência de estrutura 
prévia de qualidade na organização são fatores essenciais para o sucesso na implan-
tação da CAF. As informações obtidas pela investigação podem servir como con-
tributo às demais organizações que pretendem aplicar a CAF futuramente. 

 
Palavras-chave: Avaliação de Desempenho, CAF, Organizações Públicas, Qua-
lidade. 

 
Abstract: 

The CAF model is a tool for the continuous improvement of public organizations. 
In order to diagnose the current state of implementation of the CAF in Portugal, to 
identify the role played by the structures supporting the model, to discover the good 
practices and difficulties encountered during the application process, a study 
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was carried out with the General Directorate of Public Administration and Employ-
ment, responsible for the promotion and dissemination of the CAF in Portugal, and 
the Social Security Institute, an organization distinguished with CAF's external 
recognition certificate. The investigation obtained valuable information about the 
"modus operandi" for the application of the tool, besides being able to identify the 
support realized by the DGAEP during the process. The data obtained by the re-
search suggest that the application of the model is proven effective in directing pub-
lic organizations towards excellence in management, especially in relation to im-
proving internal communication. It was also possible to identify that the commit-
ment of the top management, as well as the existence of previous quality structure 
in the organization are essential factors for the success in the implementation of 
CAF. The information obtained from the research can serve as a contribution to 
other organizations wishing to apply the CAF in the future. 

 
Keywords: CAF, Evaluation Performance, Public Organizations, Quality. 

 
 

 
1. Introdução 

 
Nas últimas décadas as organizações sofreram grandes transformações, como reflexo das cres-

centes mudanças no cenário mundial. Em consequência, observamos um ambiente corporativo 

altamente dinâmico. Nos dias atuais as organizações públicas são desafiadas a produzirem me-

lhores resultados com menos recursos disponíveis. Nesse sentido, é fundamental a utilização de 

estratégias, ferramentas apropriadas e práticas de gestão observáveis e passíveis de avaliação. 

Para atingir esses objetivos, foram desenvolvidos vários modelos de avaliação de desempenho 

segundo os princípios da qualidade, sendo os mais conhecidos o European Framework for Qua-

lity Management (EFQM), o Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) e, no âm-

bito do setor público, a Common Assessment Framework (CAF) (Staes e Thijs, 2005). Os mo-

delos de avaliação de desempenho podem ser poderosos impulsionadores da qualidade nos ser-

viços públicos. 

Possuindo como foco as organizações públicas dos países europeus, o modelo CAF para avali-

ação do desempenho organizacional foi desenvolvido em maio do ano 2000 (Staes et al., 2010). 

Trata-se de uma ferramenta de livre acesso à todas as organizações que pretendem melhorar sua 

performance através da utilização de um modelo de autoavaliação baseado nos conceitos de 

excelência (EIPA, 2018). 

A implantação de um modelo de avaliação de desempenho, robusto e amplamente direcionado 

às organizações públicas, como é o caso do modelo CAF, pode ser de grande relevância e 



Everton Alves ■ Patrícia Moura e Sá 

 
 

 

111                                            I X E N C O N T R O D E T R Ó I A 

         Q U A L I D A D E , I N V E S T I G A Ç Ã O E D E S E N V O L V I M E N T O 

 

utilidade. No âmbito deste artigo, apresentaremos uma pesquisa a respeito do papel desempe-

nhado pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), órgão instituci-

onalmente responsável pela promoção e divulgação do modelo CAF em território português. 

Para que o estudo aborde a perspetiva dos utilizadores do modelo, detalharemos a experiência 

do Instituto da Segurança Social (ISS, I.P.) na aplicação da CAF, compartilhando suas lições 

aprendidas e os obstáculos encontrados durante esse processo. 

 
2. Avaliação de desempenho na Administração Pública 

Para atender adequadamente as demandas da sociedade, o setor público tem sido objeto de gran-

des reformas. A literatura é unânime em afirmar que, atualmente, uma das formas mais utiliza-

das para melhorar o desempenho das organizações têm sido a instituição de modelos de avalia-

ção de desempenho (Bugdol e Jarzebinsk, 2010). A implantação de um modelo de avaliação de 

desempenho visa o incremento da qualidade nas práticas de gestão das organizações, a partir da 

identificação dos seus pontos fortes e das oportunidades de melhoria. No contexto da adminis-

tração pública, a avaliação de desempenho surge como consequência das crises financeiras e 

das reformas trazidas pela New Public Management (Antony et al., 2009). 

Neely et al. (2005) propõe uma definição para as diversas formas que o tema da avaliação de 

desempenho vem sendo abordado pela literatura: (i) A medição do desempenho pode ser defi-

nida como o processo de quantificação da eficiência e efetividade da ação. (ii) Medida de de-

sempenho pode ser definida como uma métrica usada para quantificar a eficiência e / ou a efi-

cácia de uma ação. (iii) Sistema de medição de desempenho pode ser definido como o conjunto 

de métricas utilizadas para quantificar a eficiência e a eficácia das ações. 

A literatura moderna destaca a importância da contribuição das técnicas de avaliação compara-

tiva (Benchmarking) e da autoavaliação para a melhoria do desempenho organizacional (Gho-

badian e Woo, 1996, apud Rusjan, 2005). Hatam et al., (2013:209) vai mais longe ao afirmar 

que “o melhor método para avaliar o desempenho de uma organização  é fazer uso de modelos 

abrangentes e multicritérios que tendem a avaliar diferentes aspetos da organização”. 
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3. O modelo CAF 

A CAF foi lançada em 2000, pela Rede Europeia de Administração Pública (EUPAN), como 

um primeiro instrumento europeu de gestão da qualidade especialmente concebido e desenvol-

vido para organizações do setor público. A CAF é um modelo de autoavaliação de desempenho 

organizacional baseado nos princípios da Total Quality Management (TQM) e derivado do mo-

delo da EFQM e do modelo alemão da Academia de Speyer (Instituto Alemão de Ciências 

Administrativas) (Staes et al., 2010), tendo como objetivos detetar pontos fortes e fracos das 

organizações públicas. De acordo com Evaristo (2010:6) o modelo CAF “foi criado com o obje-

tivo de introduzir na Administração Pública os princípios da Gestão da Qualidade Total, desig-

nadamente, uma cultura de avaliação e melhoria contínua”. 

O European Institute of Public Administration (EIPA) adaptou o modelo da EFQM para a CAF, 

de forma a ser utilizado como autoavaliação nas administrações públicas (Macur e Radej, 2017). 

“A concepção deste modelo de autoavaliação baseou-se no princípio segundo o qual seria pos-

sível conceber um esquema que representasse as características importantes das organizações 

públicas” (Carrapeto e Fonseca, 2005, apud, Silveira e Saraiva, 2011:2). 

O modelo CAF está estruturado em nove critérios que representam os principais aspetos a serem 

levados em consideração na avaliação das instituições públicas (Matei e Balaceanu, 2014). A 

avaliação, segundo o modelo CAF, baseia-se na premissa de que resultados excelentes em re-

lação ao desempenho organizacional, cidadãos / clientes, pessoas e sociedade, são alcançados 

através da liderança, dirigindo estratégia e planeamento, pessoas, parcerias, recursos e proces-

sos (Macur e Radej, 2017). 

 

Figura 1: O modelo CAF 
 

Fonte: DGAEP (2013:9) 
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Desenvolvido para utilização em todas as partes do setor público, o modelo CAF é aplicável a 

organizações públicas em nível nacional / federal, regional e local. A estrutura do modelo re-

presenta todos os aspetos que devem estar presentes na boa gestão de uma organização para 

alcançar resultados satisfatórios. Todos estes elementos são traduzidos em nove critérios, que 

são mais detalhados em vinte e oito subcritérios. “Com base nestes subcritérios, um grupo in-

terno avalia a organização” (Staes e Thijs, 2005:41). Ao realizar uma autoavaliação segundo a 

CAF, as organizações do setor público podem encontrar áreas para melhoria na busca dos re-

sultados desejados (Rickards e Ritsert, 2013). 

A CAF adota uma “abordagem holística e integrativa, incorporando processos de controle es-

tratégico, gerencial e operacional em um único modelo, ao mesmo tempo, também representa 

uma abordagem TQM para avaliação e controle de desempenho” (Rickards e Ritsert, 2013:139). 

Figura 2: Princípios da excelência do modelo CAF 
 

Fonte: Adaptado de DGAEP (2013) 
 

 
A utilização da CAF permite identificar áreas críticas que podem ser melhoradas através da 

implementação de outros modelos de gestão do desempenho organizacional como o Balanced 

Scorecard, IS0 9000, Cartas da Qualidade, inquéritos de satisfação entre outros (DGAEP, 

2013). 
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4. Metodologia 

Este artigo tem o objetivo de apresentar o atual estado da implantação do modelo CAF nas 

organizações públicas portuguesas, através da identificação do papel da DGAEP, órgão institu-

cionalmente responsável pela promoção e divulgação do modelo em território Português. Além 

disso, visando abordar a perspetiva dos utilizadores do modelo, iremos detalhar a experiência 

do Instituto da Segurança Social na aplicação da CAF, compartilhando suas lições aprendidas 

e os obstáculos encontrados durante esse processo. Com esse intuito, a investigação pretende: 

4.1. Identificar o papel desempenhado pela DGAEP na promoção e disseminação da 

CAF e, também, traçar um diagnóstico recente das principais características compartilha-

das pelas Organizações Públicas Portuguesas que implantaram o modelo; 

4.2. Coletar informações qualitativas a respeito da experiência obtida durante a implan-

tação da CAF pelo Instituto da Segurança Social, e, identificar boas práticas, lições apren-

didas e obstáculos encontrados durante esse processo. 

A DGAEP, instituição com a atribuição de Correspondente Nacional da CAF em Portugal, 

acaba por se transformar na principal estrutura de coordenação e difusão da metodologia CAF 

em âmbito nacional, tornando-se assim, uma organização fundamental para a investigação das 

questões associadas ao modelo. 

Complementa o propósito deste artigo o estudo das lições aprendidas por uma organização com 

grande experiência na aplicação da CAF em Portugal. O Instituto da Segurança Social é uma 

das quatro organizações públicas portuguesas distinguidas com o certificado de reconhecimento 

externo1 pela aplicação da CAF, sendo a única não pertencente ao setor da educação. Pela ex-

periência obtida mediante o processo de aplicação da CAF, enriquecido com a candidatura e 

posterior concessão do certificado de reconhecimento externo, o ISS, I.P. dispõe de valiosas 

informações sobre a utilização do modelo. Essas informações podem ajudar a esclarecer o ca-

minho a ser percorrido por outras organizações que pretendem implantar a CAF. 

Tendo por base o objetivo da pesquisa e a contribuição que a investigação pretende apresentar 

à literatura afeta ao tema, optou-se por realizar entrevistas guiadas, ou seja, com tópicos 

 

1 Disponível em https://www.caf.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=74D2A348-7F8A-4F68-851D- 
2D51177240E8, consulta em 16 de maio de 2018. 
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previamente planeados. A vantagem dessa técnica é que o guião de entrevista aumenta a abran-

gência dos dados e torna a coleta de dados sistemática (Cohen et al., 2005:288). 

O estudo realizado no âmbito de um Correspondente Nacional da CAF e em uma organização 

com ampla experiência na aplicação do modelo, pode contribuir com informações importantes 

sobre o caminho a percorrer durante o processo de implantação. 

 
 

Figura 3: Desenho da pesquisa 
 

Fonte: Autoria própria 
 

 
5. Apresentação dos resultados 

5.1 A perspetiva da DGAEP 

Foi realizada uma entrevista nas instalações da DGAEP em Lisboa, junto ao Departamento de 

Investigação, Relações Internacionais e Comunicação, no mês de fevereiro de 2018, cujos re-

sultados estão apresentados nos tópicos abaixo. 

PAPEL DA DGAEP NA DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO MODELO CAF 

A) Disponibilização das informações e materiais de apoio para aplicação da CAF 
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A DGAEP disponibiliza, através do seu próprio website documentos e informações relevantes 

sobre o modelo, como por exemplo o manual de aplicação (Manual CAF 2013), material de 

apoio contendo o modelo da documentação integrante do processo, informações sobre eventos 

e ações relacionadas à CAF. Além do website, existe um boletim informativo (CAF newsletter) 

onde são divulgadas ações de promoção e disseminação do modelo e, também, são disponibili-

zadas informações relevantes sobre a aplicação da CAF por parte das organizações utilizadoras 

(CAF Users). Um terceiro meio de divulgação é o evento nacional da CAF, com periodicidade 

bianual, que se constitui em um grande congresso destinado a todos os colaboradores das orga-

nizações públicas, onde são realizadas a partilha de práticas e são apresentados alguns resulta-

dos da aplicação da CAF por setores específicos. 

B) Formação e desenvolvimento de competências 

A DGAEP apoia as organizações na aplicação da CAF através da realização de apoio técnico 

prestado, por exemplo, no esclarecimento de dúvidas gerais a respeito da utilização da ferra-

menta. Também é possível ser realizada uma análise do planeamento do projeto de aplicação 

da CAF idealizado pela equipa responsável da organização utilizadora. Uma outra forma de 

suporte é a possibilidade de realização de reuniões presenciais na DGAEP, ou a execução de 

ações de sensibilização para a gestão de topo e demais colaboradores na organização interes-

sada. 

Cursos de formação mais especializados e de maior duração são promovidos pela Direção- Ge-

ral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA). Esses cursos de formação 

podem ser programas regulares de formação para a CAF ou cursos de formação à medida, que 

são programas mais específicos e direcionados às necessidades da organização. Nesses casos, 

o especialista formador da agência pode acompanhar o processo de aplicação da CAF, ofere-

cendo feedback sobre a avaliação e os demais passos do processo. Outra maneira de obter for-

mação para a CAF é a contratação de agências especializadas em formação e consultoria. 

“A DGAEP entende que a equipa de avaliação deve participar de formação especializada para 

adquirir as competências necessárias para executar o projeto de aplicação da CAF. O líder do 

projeto deve participar ao menos em ações de sensibilização. O líder da equipa de avaliação 

deve participar de curso de formação mais especializado, com duração média de dois dias, ou 

algum curso feito à medida. Nas organizações de pequeno porte o líder do projeto pode acu-

mular as funções de líder da equipa de avaliação, entretanto, nas 
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organizações de grande porte, convém segregar essas duas atribuições a diferentes colabora-

dores”. 

C) Partilha de experiências entre os utilizadores da CAF 

A partilha de experiências é realizada através dos encontros e eventos dos utilizadores da CAF, 

organizados tanto pela DGAEP como pelo EIPA. “Em Portugal realiza-se o Encontro Nacional 

da CAF, normalmente com periodicidade bianual. O último encontro foi realizado em junho de 

2016, em Lisboa, e o próximo evento tem previsão de realização em 2018. Além dos encontros 

nacionais, existe também o Evento Europeu da CAF promovido pelo EIPA, também com a pe-

riodicidade bianual”. 

VISÃO DA DGAEP SOBRE AS ORGANIZAÇÕES PORTUGUESAS QUE APLICAM A 

CAF 

“Na visão da DGAEP, considerando o nível de maturidade organizacional na aplicação da 

CAF, destacam-se os organismos ligados à segurança social, designadamente o Instituto da 

Segurança Social, Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, Insti-

tuto de Gestão financeira da Segurança Social e o Instituto de Informática da Segurança Social, 

todos eles reconhecidos também com o prémio de excelência da EFQM. O setor da educação 

destaca-se pelo elevado número de instituições de ensino que aplicaram a CAF, em especial as 

escolas e algumas instituições de ensino superior, como é o caso da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa e o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade 

de Lisboa”. 

No tocante aos benefícios percebidos pela utilização da CAF, “a DGAEP identifica que o prin-

cipal benefício percebido é a maior partilha de informações e o incremento da comunicação 

interna (interdepartamental) entre os colaboradores, que surge em consequência do processo 

de aplicação da CAF. O fato de estarem em equipa e discutirem sobre os assuntos da organi-

zação, favorece o surgimento de uma espécie de tomada de consciência interna, o que acaba 

por fortalecer a integração entre os diversos setores e todos os demais colaboradores”. A apli-

cação do modelo é como um “espelho que reflete os pontos fortes e fracos da organização”. 

Após a aplicação da CAF, as organizações obtêm um direcionamento para proceder às suas 

melhorias com base nos indícios obtidos na avaliação, sendo que, “esse plano de melhoria pode 

ser constituído por ações estruturantes, mais abrangentes, ou ações de curta duração, também 

conhecidos como Quick Wins”. “Normalmente são realizadas no máximo três ações estrutu-

rantes, enquanto que as Quick Wins têm uma possibilidade ilimitada de aplicação, 
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pois normalmente não demandam demasiado tempo para execução, assim como não dependem 

de disponibilidade de recursos financeiros”. 

 
 

PERCEÇÃO SOBRE OS OBSTÁCULOS NA APLICAÇÃO DO MODELO CAF EM POR-

TUGAL 

Os principais obstáculos encontrados pela DGAEP na promoção do modelo CAF em Portugal 

referem-se “às limitações de ordem técnica, em especial para implantação de uma base de 

dados on line onde seja possível identificar os CAF Users e divulgar os resultados alcançados 

com a aplicação da CAF. Também existe alguma limitação de ordem financeira, o que preju-

dica a divulgação de um maior número de ações de promoção e disseminação do modelo”. 

Quanto aos maiores obstáculos reportados pelas organizações portuguesas na aplicação do mo-

delo destacam-se a deficiência ou ausência de formação específica adequada para a correta im-

plantação da ferramenta, assim como falta de recursos internos (indisponibilidade de pessoal, 

limitação de recursos financeiros e ausência de conhecimento “Know How” para aplicar o mo-

delo) e, também, a impossibilidade de contratação de empresas de consultoria para assessorar o 

processo. 

Os fatores que mais contribuem para a descontinuidade da aplicação do modelo CAF na visão 

da DGAEP são as mudanças que porventura ocorram na composição da equipa dirigente da 

organização/gestão de topo e limitações na perceção dos benefícios advindos da aplicação do 

modelo. “Como o modelo baseia-se na aprendizagem e melhoria contínua, surgem necessida-

des naturais decorrentes da inovação e gestão da mudança organizacional, o que pode envolver 

certos traumas ou más impressões durante o decorrer do processo”. 

VISÃO DA DGAEP SOBRE A REVISÃO E EVOLUÇÃO DO MODELO CAF 

A DGAEP se faz presente nas sucessivas revisões do modelo CAF através da participação de 

um representante da Instituição no grupo de trabalho denominado CAF Working Group, for-

mado por especialistas designados por cada Estado-Membro. O CAF Working Group trabalha 

sob a hierarquia da rede EUPAN. Cada proposta de revisão e atualização do modelo  é sugerida 

no âmbito dos trabalhos realizados pelo CAF Working Group. Após a consolidação dessas pro-

postas de atualização ou revisão do modelo, o CAF Working Group remete as sugestões para 

análise e posterior aprovação da rede EUPAN. 

“Todas as quatro versões do modelo CAF, a inicial produzida em 2000, e as revisões feitas em 

2002, 2006 e 2013 contaram com a participação ativa da DGAEP”. 
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5.2 A experiência do Instituto da Segurança Social na aplicação da CAF 

O Instituto da Segurança Social é um organismo integrante da administração indireta do Estado 

Português, com a missão de promover a proteção e inclusão social dos cidadãos no âmbito do 

sistema de segurança social, sob a supervisão e tutela do Ministério do Trabalho, Solidariedade, 

e Segurança Social. Para se levantar as informações relativas à experiência da organização na 

aplicação da CAF foi realizada uma entrevista “in loco” com integrantes do Gabinete de Audi-

toria, Qualidade e Gestão de Risco no mês de fevereiro de 2018. 

O PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

O Instituto de Segurança Social teve duas experiências com a aplicação do Modelo CAF. “Na 

primeira experiência, em 2004, o processo de autoavaliação abrangeu todos os serviços do 

ISS. Posteriormente, em 2010, o ISS repetiu o exercício de autoavaliação, tendo envolvido 

igualmente todos os serviços. A implantação do modelo teve o patrocínio e compromisso do 

Conselho Diretivo do ISS e foi delineado tendo em conta os objetivos de melhorar o desempe-

nho da organização e identificar oportunidades de melhoria”. 

No tocante à existência de estrutura de qualidade e experiência prévia em instrumentos ou mo-

delos avaliação, “O ISS, mesmo antes da primeira aplicação da CAF em 2004, já contava com 

um Gabinete de Qualidade e Auditoria, tendo a estrutura deste gabinete sofrido algumas mo-

dificações ao longo dos anos, decorrente das reestruturações orgânicas do Instituto”. 

Antes da aplicação da CAF em 2004, o Gabinete de Qualidade e Auditoria não havia participado 

diretamente da aplicação de outros modelos de avaliação de desempenho assim como da utili-

zação de outras ferramentas de qualidade como BSC, ISO, “embora nada invalide que outros 

serviços do ISS possam ter aplicado essas ferramentas para fins específicos da sua área de 

atuação”. 

Quanto à composição das equipas, “a autoavaliação foi exclusivamente realizada por recursos 

humanos internos, o que implicou que em cada serviço se procedesse à afetação de colabora-

dores para a realização das atividades previstas. Sendo o ISS uma organização complexa e de 

grande dimensão (em 2010, o ISS contava com 12.910 colaboradores) e considerando a expe-

riência de 2004, foi necessário constituir mais do que uma equipa de autoavaliação, garantindo 

condições de coordenação e harmonização a nível nacional”. “Foram criadas 21 equipas de 

autoavaliação, envolvendo 216 colaboradores de diferentes áreas, funções, experiências e ní-

veis hierárquicos. A composição das equipas nos vários serviços oscilou entre cinco e quinze 

elementos. Como exemplo, o Centro Distrital de Évora, 
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que em 2010 tinha aproximadamente 309 colaboradores, contou uma equipa de avaliação com-

posta por doze elementos”. 

No que tange aos pormenores da formação dos colaboradores, “no âmbito deste exercício e 

considerando a necessidade de aquisição de competências de autoavaliação de acordo com o 

modelo CAF, foi estabelecida uma parceria com o INA, para a formação dos elementos da 

estrutura de autoavaliação, a qual foi enquadrada no âmbito do Diploma de Especialização da 

CAF (DECAF). Este Diploma de Especialização foi desenvolvido num modelo de formação-

ação, no âmbito do qual foi assegurada a supervisão da autoavaliação do ISS de acordo com 

o referencial CAF, tendo sido suportado por uma plataforma de e-learning no modelo Wiki1 

desenvolvida pelo INA especificamente para o ISS. Durante a autoavaliação foi assegurada 

formação à distância pelas formadoras do INA, essencialmente através de audioconferência e 

do fórum de dúvidas da plataforma e-learning. A comunicação foi assumida enquanto fator 

estratégico para a promoção do envolvimento e participação de todos os colaboradores. Neste 

sentido, foram realizadas ações de sensibilização a dirigentes (enquanto principais agentes de 

mobilização e facilitação da autoavaliação dos serviços) e disponibilizada informação a todos 

os colaboradores sobre o projeto”. 

Com base nos resultados, foram produzidos relatórios de diagnóstico em todas as unidades or-

gânicas envolvidas, gerando o total de vinte e um relatórios. “O líder do projeto e os promotores 

procederam ao tratamento desta informação a qual foi integrada no relatório global de auto-

avaliação do ISS”. As equipas procederam à autoavaliação dos respetivos serviços e ao preen-

chimento das grelhas de autoavaliação entre março e maio de 2010. Entre setembro e novembro 

de 2010 procedeu-se ao tratamento das informações, resultando no relatório global de autoava-

liação e no plano de melhorias global do ISS. 

O ISS utilizou o sistema de pontuação clássico, em parte devido ao fato de ser uma forma mais 

fácil e simples de pontuar os critérios e por sugestão da DGAEP. “A obtenção de evidências foi 

um grande desafio devido ao número e amplitude de atuação de serviços existentes na estrutura 

do ISS. As evidências eram obtidas pelas equipas de cada serviço, fossem elas de âmbito cen-

tral, distrital ou local. Muitas vezes foi constatado que, apesar dessas unidades realizarem de-

terminadas atividades, nem sempre essas atividades eram 

 
 
 
 

1 Plataforma “wiki” é um sistema de produção textual colaborativo, onde é permitida a livre e coletiva construção 
de texto por um grupo de autores, disponível em http://pesquompile.wikidot.com/plataformas-wiki [acesso em 
27 de fevereiro de 2018]. 
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suficientemente registadas, o que ocasionava uma deficiência no número e na qualidade das 

evidências obtidas”. 

“Cada equipa de avaliação elaborou um relatório final contendo as evidências constatadas e 

as sugestões oriundas desse trabalho de avaliação, o que originou um total de vinte e um rela-

tórios. Cada relatório elaborado pelos serviços foi analisado por uma equipa de promotores, 

que ficou responsável por elaborar um relatório final global do ISS. Em todos níveis de atuação 

das equipas, tanto a pontuação como as sugestões de melhoria foram alcançadas por consenso 

entre os integrantes”. 

Quanto ao plano de melhorias, “cada equipa de autoavaliação elaborou um plano de melhorias, 

considerando três critérios de priorização: impacto, capacidade e recursos  - tendo resultado 

na identificação de um leque de ações de melhoria. Estas ações foram analisadas de forma a 

obter um plano de melhorias global do ISS. Com o objetivo de assegurar a sua implementação, 

procedeu-se à seleção das ações classificadas nas três primeiras posições do ranking”. 

OBSTÁCULOS À REALIZAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO 

O principal obstáculo encontrado pelo ISS para a aplicação da CAF foi a adaptação da ferra-

menta à realidade do ISS. Tendo em vista que o modelo tem um caráter geral e abrangente para 

toda a administração pública, “os critérios estabelecidos são demasiado genéricos, sendo um 

constante desafio interpretar o modelo segundo a realidade da organização”. Outra dificuldade 

é a definição da estrutura de aplicação da CAF, em especial no contexto do ISS, “uma organi-

zação de atuação em âmbito nacional e que conta com milhares de colaboradores distribuídos 

por todo o País”. 

O ISS relata que também houveram constrangimentos oriundos da falta de percepção dos be-

nefícios advindos da estruturação de um setor de qualidade nas diversas instâncias da organiza-

ção. “Durante o processo ocorreram algumas resistências quanto a alocação de pessoas para 

o desempenho de atividades ligadas a questão da qualidade, o que por vezes ocasionava con-

flitos em virtude da execução em paralelo das atividades funcionais corriqueiras, muitas vezes 

considerado como excesso de carga de trabalho”. 

LIÇÕES APRENDIDAS DURANTE O PROCESSO 

A grande lição aprendida foi a importância de se realizar um registo mais eficaz e fidedigno das 

atividades desenvolvidas pela organização. Durante o processo de aplicação da CAF pelo ISS 

foi constatada uma deficiência no que tange aos registos físicos das atividades 
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desenvolvidas pelos colaboradores, o que se tornou um grande empecilho para a obtenção das 

evidências para a autoavaliação. “Após o diagnóstico dessa deficiência, foram aprimoradas  as 

formas de registo das atividades desenvolvidas, através de ferramentas como atas de reunião, 

atas convocatórias, folhas de presença, relatórios de execução mais detalhados e etc.”. 

Outra lição importante foi o comprometimento por parte da gestão de topo no processo de apli-

cação da CAF. Esse envolvimento foi de fundamental importância para prover os meios neces-

sários para a formação dos colaboradores junto ao INA. “A realização do curso de formação 

DECAF proporcionou ao ISS uma assessoria direta para a realização da autoavaliação”. 

Além desses fatores, um dos maiores benefícios percebidos foi a obtenção de uma fonte deta-

lhada de informações oriundas dos relatórios confecionados pelas equipas de avaliação. “Esses 

relatórios acabaram constituindo-se numa forma de integração entre os serviços e uma fonte 

primordial para sugestão de ações de melhorias e diversas Quick Wins como a produção de 

um newsletter, publicação de cartazes e impressos contendo a missão, visão e valores”. As 

melhorias implantadas pela organização foram o grande suporte para o recebimento, no ano de 

2012, do certificado de reconhecimento externo (PEF) pela aplicação da CAF. 

APOIO DA DGAEP E PRÓXIMA APLICAÇÃO DA CAF 

O ISS considera que “a DGAEP prestou um importante apoio na elucidação de questões teóri-

cas e técnicas para utilização da ferramenta CAF. Também foi realizada uma ação de sensibi-

lização para os dirigentes nas instalações do ISS. Apesar da maior parte do suporte  ter sido 

prestada diretamente pelo INA, através da participação dos colaboradores no curso DECAF, 

a DGAEP esteve presente também na interlocução desse processo de formação”. 

o ISS apresenta um planeamento visando a próxima aplicação da CAF, em um período de apro-

ximadamente 24 meses, no qual pretende se candidatar a procedimento concursal para obtenção 

de financiamento governamental para custeio dessa atividade. 

 
 

6. Conclusões 

O gerenciamento bem-sucedido de uma organização pode garantir que os seus produtos ou ser-

viços tenham menores custos e melhor qualidade. É diante deste cenário que a implantação de 

um modelo de autoavaliação, com base nos princípios da excelência, é figura fundamental 
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para assegurar melhorias no nível de desempenho e, por conseguinte, no nível de competitivi-

dade e inovação nas organizações. 

A aplicação do modelo CAF é comprovadamente eficaz no sentido de direcionar as organiza-

ções públicas rumo à excelência na gestão. Pelas informações obtidas pela pesquisa realizada 

junto a DGAEP e no ISS, I.P. foi possível constatar que vêm ocorrendo uma notável melhoria 

na integração interdepartamental e entre os colaboradores após a aplicação da CAF. A própria 

decisão de implantar o modelo já demonstra que a direção da organização tem um considerável 

nível de comprometimento com a melhoria ou introdução da excelência na gestão. Também 

vimos que a implantação da CAF não é um processo tão simples. 

Em geral, as organizações já possuem estruturas ou equipas de qualidade mesmo antes de deci-

direm aplicar o modelo. Nem sempre é possível identificar o uso de ferramentas da qualidade 

por essas equipas (BSC, ISO, modelos de excelência), mas ao menos haviam pessoas compar-

tilhando uma mentalidade voltada para a qualidade, mesmo que não tenham utilizado nenhum 

modelo de autoavaliação anteriormente. A CAF não foi o primeiro passo rumo à qualidade, 

existiam ações anteriores. A estruturação de um setor de qualidade parece ser uma atividade 

prévia fundamental para o sucesso na implementação da CAF. 

A formação das equipas também é uma atividade primordial. Podemos constatar que, em Por-

tugal, a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) é o 

grande órgão responsável pela oferta de cursos destinados à preparação para a aplicação da 

CAF. A formação realizada pelos colaboradores do ISS foi o Diploma de Especialização da 

CAF (DECAF) realizado pelo INA em paralelo com a implantação do modelo na  organização. 

Nos parece ter sido uma decisão inteligente aproveitar o aprendizado teórico fornecido pelo 

INA já como um exercício prático voltado para a realização da autoavaliação “in loco”, além 

das vantagens de se poder utilizar o serviço de assessoria dos formadores do INA na retirada de 

dúvidas durante o decorrer do processo. 

Para as organizações que pretendem aplicar a CAF é fundamental que utilizem o suporte ofere-

cido pela DGAEP. Por mais que os cursos de formação fiquem sob a responsabilidade do INA, 

a DGAEP é um órgão que oferece apoio técnico de forma direta para a retirada de dúvidas, além 

de poder ser um importante interlocutor tanto com o INA como com os demais colaboradores 

internamente e com a direção da organização. A experiência do ISS contou com o apoio direto 

e constante da DGAEP, inclusive com a realização de uma ação de sensibilização. 
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O grande benefício do modelo é poder identificar os pontos fortes e as oportunidades de me-

lhoria internas da organização. A pesquisa evidencia que, em média, surgem de uma a três ações 

de melhoria que podem ser implantadas. Normalmente, essas ações de melhoria são priorizadas 

em virtude do impacto nos resultados ou estratégia da organização, capacidade e recursos ne-

cessários para a implantação. 

Além das ações de melhoria, podem surgir ainda diversas Quick Wins, que são ações de melho-

ria de fácil e rápida implantação e quase nenhum custo associado. Alguns exemplos desse tipo 

de ação são caixa de sugestões, caixa de reclamações, fichas de catalogação e etc. É notório que 

houve uma clara perceção dos benefícios advindos pela aplicação da CAF, em especial quanto 

à maior integração interna, compartilhamento de experiências e informações, e quanto à identi-

ficação de boas oportunidades de melhorias. 

No caso do ISS, foi constatada uma grave deficiência no registo das atividades desempenhadas, 

fatores que foram consideravelmente melhorados após a aplicação da CAF. Nota-se, entretanto, 

que ainda pode haver um melhor compartilhamento das experiências e  das boas práticas alcan-

çadas por cada organização na aplicação da CAF. Ainda não existe uma base de dados on line 

para o registo e consulta das aplicações da CAF pelos utilizadores do modelo. Esse fato impede 

que, por exemplo, uma organização acesse o modelo de documentos elaborados ou os resultados 

alcançados por outra organização congénere, prejudicando o benchlearning e o benchmarking, 

objetivos gerais e princípios do modelo CAF. 

Os resultados obtidos pela pesquisa podem nortear os gestores da Administração Pública quanto 

a importância da implantação de um modelo de autoavaliação, bem como fornecer subsídios 

para identificar as melhores práticas utilizadas durante o processo de planeamento e implanta-

ção da CAF. A utilização do modelo CAF pode proporcionar aos gestores públicos informações 

fundamentais para a melhoria da gestão organizacional, prestando melhores serviços à socie-

dade. 
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Resumo: 

As marcas e produtos cosméticos deparam-se cada vez mais com clientes exigentes 
e inteligentes, por isso, uma estratégia baseada na qualidade do marketing digital 
pode ser uma solução para clientes cada vez mais interessados na informação do 
produto que consequentemente o influencia na tomada de decisão no momento da 
compra. Procuramos na pesquisa estudar em que medida a metodologia Six Si-
gma/IDOV pode ser aplicada na comunicação digital dos cosméticos com vista a se 
estabelecer uma relação de valor entre os stakeholders. Baseamo-nos numa inves-
tigação de carácter qualitativos exploratório através de procedimentos bibliográfi-
cos. A pesquisa resultou na criação de um modelo conceptual que integra o PDCA, 
a metodologia IDOV e comunicação digital para os cosméticos. No processo, o ci-
clo PDCA é incorporado na metodologia IDOV através da integração dos elementos 
de comunicação digital com vista a gerar uma valiosa troca de informação entre as 
partes. O modelo permite as empresas de cosméticos incorporarem na sua estratégia 
um processo de e-comunicação que garanta o aumento da qualidade para o cliente 
e a redução de custos para a empresa, criando entre ambos uma relação de valor. No 
entanto, reconhecemos que o modelo deve ser testado para melhor avaliação da sua 
eficácia. 

 
Palavras-chave: Comunicação digital, cosméticos, IDOV, PDCA. 

 
Abstract: 

Brands and cosmetic products are increasingly seen with demanding and intelligent 
customers, so a strategy based on the quality of digital marketing can  be a solution 
for customers who are increasingly interested in the product information that con-
sequently influence on yours decision-making at the time of purchase. We seek 
study in research to what extent the Six Sigma/IDOV methodology can be applied 
in the digital communication of cosmetics with a view to establishing a value rela-
tionship between the stakeholders. We are based 



PDCA, Six Sigma para Comunicação Digital dos Cosméticos: Modelo Conceptual            128 

 
 

on an exploratory qualitative character investigation through bibliographic proce-
dures. The research resulted in the creation of a conceptual model that integrates the 
PDCA, the IDOV methodology and the e-communication for cosmetics. In the pro-
cess, the PDCA cycle is incorporated into the IDOV methodology through the inte-
gration of digital communication elements to generating a valuable exchange of in-
formation between the stakeholds. The model allows cosmetics companies to incor-
porate in their strategy a process of e- communication that ensures the increase of 
quality for the customer and the reduction of costs for the company, creating be-
tween both a value relationship. However, we recognize that the model should be 
tested for better evaluation of its effectiveness. 

 
Keywords: Digital Communication, cosmetics, IDOV, PDCA. 

 

 
1. Introdução 

 
A indústria dos cosméticos caracteriza-se por uma diversidade incomensurável de produtos 

disponíveis nos mercados (Ficheux et al., 2015; Ficheux et al., 2016; Dornic et al., 2017) cuja 

sua utilidade devem garantir confiança e credibilidade pelos benefícios que proporcionam a pele 

e cabelo dos consumidores, por estas razões, a sua produção são regulamentadas, entre outras, 

pelas Normas ISO 12787:2011 para que, as empresas tenham a sua disposição orientações sobre 

padrões de qualidade a serem adaptadas nos seus processos produtivos. 

Observando a diversidade de cosméticos de qualidade e a quantidade de marcas disponíveis 

no mercado, não parece muito difícil concluir que há cada vez mais um aumento do poder con-

correncial das mesmas. No entanto, além do processo produtivo (Chung et al, 2014), outros 

processos relacionados com o valor da marca e com a disponibilização de informação de valor 

para o cliente constituem um desafio de qualidade a considerar pelo negócio dos cosméticos 

numa sociedade cada vez mais interessada na informação do produto. Perante a problemática 

coloca-se a pergunta: como implementar uma estratégia de comunicação digital de qualidade 

para os produtos cosméticos no mundo global e dinâmico para atrair e conquistar o cliente cada 

vez mais exigente e inteligente? Essa questão justifica- se porque, não foi encontrada na litera-

tura estudos que evidenciasse um modelo de qualidade para e-comunicação dos produtos cos-

méticos que integrasse um modelo, um método e os elementos da comunicação digital. 

Parece importante considerar que a solução do problema pode ser fundamentado num mo-

delo, integrado num método que servirá como instrumentos de afinação da comunicação digital. 

Por isso, o modelo de PDCA (Plan, Do, Check, Act) caracteristicamente conhecido 
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com um aplicativo de melhoria da qualidade (Lupan et al. 2005), referenciado na literatura como 

integrável no método do six sigma (Lupan et al. 2005; Jones et al., 2010) foi adotado na pes-

quisa, porque consideramos que a sua utilização pode ser suportada numa estratégia de comu-

nicação digital tornando-se num instrumento chave de melhoria continua da qualidade na cria-

ção de um novo processo de e-comunicação. 

Neste âmbito, estabelecemos como objetivo principal deste estudo criar um modelo concep-

tual que através do modelo PDCA e usando o método da qualidade six sigma- IDOV(Identify, 

Design, Optimise e Validate) que conectado com as ferramentas do  marketing digital pudesse 

servir de suporte para a criação de uma estratégia de comunicação digital dos cosméticos. Este 

modelo explica as teorias que influenciaram a pesquisa, além de fornecer as bases para inter-

pretar e projetar a pesquisa (Leshem e Trafford, 2007). 

Entendemos que se se introduzir desse modelo no processo de comunicação digital das em-

presas de cosméticos, então haverá benefícios de valor que se traduzem numa forte interação e 

criação de relacionamento entre clientes e empresas, além das empresas contarem com mais 

uma oportunidade de melhoria da qualidade com a introdução de um novo  processo. 

2. Metodologia da Pesquisa 

 
Com o objetivo de criar um modelo concetual para a criação de um processo de comunicação 

digital de qualidade para a criação de valor para empresa e clientes recorremos ao método qua-

litativo, pois entendemos que um estudo exploratório seria o mais adequando para responder a 

pergunta de investigação. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos recorremos a estudos 

bibliográficos (Vilelas, 2009) priorizando artigos publicados em revistas/jornais científicos de 

referência de qualidade, marketing e cosméticos cujo o  conteúdo serviu para proceder a revisão 

da literatura. 

Nas fontes utilizadas extrai-se os aspetos mais relevantes da literatura, procedendo seguida-

mente as devidas análises e sínteses (Vilelas, 2009) que integram o quadro teórico. Posterior-

mente fixou-se as etapas para a construção do modelo (figura 1). 
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Figura 1 -Etapas da Pesquisa 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Vilelas, 2009 e Fortin, 2009 

Para construir o modelo conceptual orientamo-nos por uma sequência (figura 1) (Leshem e 

Trafford, 2007; Grant e Osanloo, 2014) de quatro fases: sendo que na primeira fase identifica-

ram-se os conceitos: quatro do modelo da qualidade, quatro do método da qualidade e quatro 

da comunicação digital. Na segunda fase procuramos estabelecer relações lógicas entre os con-

ceitos do modelo, do método e da comunicação digital, resultando na elaboração de 5 preposi-

ções (Fortin, 2009) que designamos de P1, P2, P3, P4 e P5 e que permitiram a construção do 

modelo conceptual. 

 
 

3. Revisão da Literatura 
 

3.1- Qualidade: PDAC, Six Sigma e IDOV 

A qualidade está associada a vários aspetos gerando com efeitos vários significados (Soltani 

et al., 2008). Neste estudo, centramos a abordagem da qualidade a partir de duas características 

fundamentais. Uma relacionada com as características do produto/serviço e a outra associada a 

redução de defeitos e/ou erros. 

Khoja et al. (2017), argumentam que qualidade significa aquelas características do produto 

que vão ao encontro das necessidades dos consumidores e que satisfazem as suas necessidades. 

E portanto, um compromisso com alta qualidade deve fornecer ao consumidor grande satisfação 

e, uma esperança, para aumentar os resultados. No entanto, qualidade também significa pro-

duto/serviço livre de defeitos, livre de erros evitando, deste modo, a repetição do trabalho e a 

insatisfação e reclamação do consumidor. 
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No primeiro caso a qualidade tem o foco e toda a orientação para o consumidor e no segundo 

caso o foco da qualidade são os custos, originando a situação em que a orientação para o con-

sumidor pressupõe a alta qualidade do produto/serviço, alta satisfação e custos elevados e a 

orientação para os custos requer alta qualidade e redução dos custos. 

A literatura refere que os fundamentos dessa definição são suportadas pelos gurus da quali-

dade. Deming, perspetiva uma orientação para o cliente, com enfase nos processos e através do 

controlo da variação; Juran defende igualmente uma orientação para o cliente com enfase nas 

pessoas através do uso; e Feigenbaum a semelhança dos anteriores, perspetiva uma qualidade 

orientada pelo cliente com destaque nos processos através do controlo total da qualidade. 

Crosby e Taguchi, defendem uma qualidade orientada para os fornecedores, sendo que aquele 

enfatiza a performance através da aplicação de zero defeitos/ conformidade com os requisitos e 

Taguchi enfatiza os processos/design através da função de perda da qualidade. Groocock e Ishi-

kawa enfatizam a qualidade orientada para o valor; Groocock realça a enfase nos processos 

através de uma cadeira de conformidade e Ishikawa realça a enfase nas pessoas através de cír-

culos de qualidade e controlo de qualidade em toda a empresa (Ghobadian e Speller, 1994). 

Um plano de negócio centrado na orientação para o consumidor e na redução de custos de 

qualidade requer eficiente comprometimento do sistema organizacional (Rao et al. 1999; Kuo 

et al 2009; Srivastava et al. 2012), e um plano de melhoria continua que, segundo Garza- Reyes 

et al. (2015) requer a seleção de modelos, métodos e ferramentas apropriadas da qualidade. 

Garza-Reyes et al. (2015) consideram os modelos, como os padrões que mostram os critérios 

ou características de excelência empresarial ou requisitos para satisfazer as expectativas dos 

seus clientes. E os métodos são as abordagens que fornecem as empresas uma filosofia e uma 

prescrição para melhorar os diferentes aspetos do negócio ou do produto. A figura abaixo exem-

plifica alguns modelos e métodos referidos pelos autores. 
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Figura 2- Modelos e métodos de qualidade segundo Garza-Reyes et al. 
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Fonte: Elaboração Própria 

De acordo com os autores, as soluções de melhoria passam por um processo que inicia na 

fase de Identificação e compreensão das áreas ou aspetos do sistema de qualidade a serem me-

lhoradas, seguindo-se a fase de seleção do modelo, métodos e ferramentas e finalmente a for-

mulação e alinhamento de um plano melhoria ao seu planeamento estratégico (Garza- Reyes et 

al. (2015). 

As normas ISO 9000, fundamentam a melhoria continua dos processos organizacionais e o 

foco no cliente (Lupan et al. 2005) através da implementação dos ciclos de qualidade integradas 

no PDCA (Plan, Do, Check, Act) . O PDCA é também conhecido na literatura como o ciclo de 

Deming ou ciclo de Shewhart (Pietrza e Paliszkiewicz, 2015). 

O PDCA é um ciclo interativo de quatro etapas usado geralmente para melhoria dos proces-

sos de qualidade, embora também seja usado em outros processos estratégicos de gestão (Lupan 

et al. 2005); a literatura o reinterpreta da seguinte forma: 

Plan- determina o que se pretende, integra a definição dos objetivos a alcançar e a determi-

nação dos métodos para atingir os mesmos (Pietrza e Paliszkiewicz, 2015); num plano de me-

lhoria esta fase P pode consistir num plano de ação para introduzir mudanças orientando-se a 

partir das perguntas de comunicação: What, Who, How, When, Where; ou um plano de ação 

para recolha de dados (Stoltz, 1996). 

Do- pressupõe fazer o planeado, testar a implementação dos métodos de acordo com o plano 

(Pietrza & Paliszkiewicz, 2015); para efeito é essencial a preparação da força e do ambiente de 

trabalho envolvidas no processo de mudança, observar e documentar os efeitos da mudança 

(Stoltz, 1996). 

Check- implica observar os efeitos, exame dos resultados, perguntar-se se os objetivos estão 

a ser alcançados, identificar eventuais desvios do plano, analisar se o plano continua 
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válido, testar o plano de acordo com as informações obtidas no ciclo (Pietrza e Paliszkiewicz, 

2015). 

Act- reajustamento do plano, aplicar métodos apropriados e duradouros para se alcançar os 

objetivos, é particularmente importante, nesta fase, saber se vale apena continuar com o plano 

(Pietrza e Paliszkiewicz, 2015). 

No ambiente da qualidade a orientação para o cliente/consumidor, tal como referido acima, 

além da garantia da satisfação é uma alavanca para a criação de valor, porém, como defendem 

Garza-Reyes et al. (2015), a integração apropriada de modelos, métodos e ferramentas garantem 

a o sucesso dos resultados. 

Existem estudo que referem que o modelo do PDCA pode ser integrado ao método do  Lean 

Six Sigma ( Lupan et al. 2005; Jones et al., 2010). Lupan et al. (2005), por exemplo, defendem 

que a aplicação do six sigma nos processos de qualidade é a melhor maneira de alcançar resul-

tados ótimos na melhoria da qualidade e na satisfação do cliente e John et al. (2008) acrescentam 

que o Lean Six Sigma além da satisfação ao cliente adiciona valor ao negócio através da redução 

de custos; os autores idealizam o Lean Six Sigma como uma moeda de duas faces (figura3) em 

que pode ser visto, simultaneamente, que a pretensão de aumento da qualidade, não é contradi-

tório a redução de custo para a empresa. 

 

 
Figura 3- As duas faces do Six Sigma 

 
 

Fonte: John et al (2008) 
 
 

Os autores fundamentam que somente quando a qualidade não é compreendida, é que a 

mesma se torna um custo para empresa, ou seja, quando se coloca a qualidade no produto inde-

pendentemente dos requisitos do cliente, gera custos elevados e estes podem afetar uma parte 

significativa do volume de negócio. Quando a qualidade é entendida corretamente, gera ganhos 

financeiros, porque a qualidade é o que o cliente está disposto a pagar. Para o cliente 
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significa que a qualidade percebida é produzida pelo processo de lean por um custo 

significativamente baixo (John et al., 2008). 

O Six Sigma é uma linguagem estatística que significa «seis desvios padrão», quer isso dizer 

que o desvio padrão para uma distribuição normal fixa mais ou menos em seis vezes entre o 

limite das especificações definida pelo cliente. O valor localizado corresponde para  um nível 

de qualidade de 99.9999998%, o que corresponde a uma taxa de erro de 3.4 defeitos por milhão 

de oportunidades (John et al., 2008). Isto significa que para alcançar o seis sigma, um processo 

não deve produzir mais de 3,4 defeitos por 1 milhão oportunidades. Um defeito de seis Sigma 

é definido como qualquer coisa fora das especificações do cliente. Uma oportunidade de seis 

Sigma é a quantidade total de possibilidade de um defeito (Lupan et al., 2005). 

O six sigma é uma metodologia particularmente útil na implementação de uma estratégia 

baseada na medição dos processos de melhoria e na variação de custos (Lupan et al., 2005). 

Nessa metodologia enquadram-se os módulos representados na figura abaixo: 

 
 
 

Figura 4- Metodologia Six Sigma 
 

 

 
O processo DMAIC é um sistema de melhoria focalizado em processos ou produtos existen-

tes com baixos níveis de rentabilidade, porém é também uma metodologia utilizadas para de-

senvolver novos produtos ou processos (Lupan et al., 2005); é a ferramenta nuclear do six si-

gma. 

A ideia do DFSS é que o design traduz os requisitos funcionais em soluções técnicas e a 

tradução destas em produtos confiáveis e processos para produzi-los de forma confiável (Mast 

et al., 2011). É uma metodologia usada para criação de valor para o cliente através da ferramenta 

DMADV que ao definir o problema/projeto traça estratégias para a melhor implementação pos-

sível das necessidades dos clientes em que as soluções criam produtos e 
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processos com valor para o cliente. Não obstante, a ferramenta IDOV sugere a conceção de 

um novo produto ou novo processo. 

Como é característico na metodologia six sigma a IDOV desenvolve-se em diferentes 

fases, retratadas na figura 5. 

Figura 5 -  Metodologia IDOV 
Fases Ferramentas 
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Fonte: Adaptado de Mast et al. (2011) 
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3.2- Comunicação Digital e Valor da Informação para o Cliente 
 

Nos últimos anos tem se verificado um exponencial uso das redes de interação digital e que 

consequentemente obrigou a um reajuste na implementação do marketing enquanto ferramenta 

de gestão (Hunsberger, 2017; Paniagua e Sapena, 2014). Uma das grandes vantagens das redes 

sociais é que estas plataformas digitais tornaram -se um espaço comum  de comunicação e de 

partilha de conteúdo (Paniagua e Sapena, 2014), além de oferecer novas formas de informar, 

vender, aprender, prestar serviço ao cliente, alcançar e atrair pessoas (Lamberton e Stephen, 

2016). 

Um dos requisitos fundamentais do marketing digital é a existência de conteúdo, o sucesso 

ou fracasso da e-comunicação depende da qualidade do marketing do conteúdo da empresa ou 

do produto (Patrutiu Baltes, 2015). Patrutiu Baltes (2015), define marketing de conteúdo como 

sendo aquilo “que a empresa cria e partilha para contar a sua historia”; a empresa necessita que 

os seus clientes tenham confiança nos seus produtos e serviços de modos a ocupar uma posição 

confortável no mercado; o marketing de conteúdo baseia-se nos valores da empresa. A literatura 

refere várias estratégicas no marketing de conteúdo, das quais citamos algumas: foco na quali-

dade, os tópicos devem corresponder ao interesse do alvo/clientes, envolver-se com as pessoas 

que comentam e partilham, variedade (variedade de medias, variedade de conteúdo) (Patrutiu 

Baltes, 2015). 

O conteúdo digital, é parte integrante da estratégia da comunicação digital, transmitido ao cli-

ente atual ou potencial como informação. No entanto o sucesso a e-comunicação depende de 

requisitos informacionais e tecnológicos (ver figura abaixo). 

 
Figura 6- Requisitos da e-comunicação 

Fonte: Elaboração própria 
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1- Infomediares, no espaço digital, são os intermediários da informação (empresa/ cliente); 

acrescenta valor ao negócio e ao cliente, promove a confiança nas transações online, atrai a 

massa critica, torna-se perito em áreas especializadas (Lahuerta Otero et al. 2014); podem ser 

influenciadores (Koetting, 2017) com poder e Know-how que podem ser explorados nas redes 

sociais (Koetting, 2017). Os infomediares jogam um papel fundamental porque ajudam a criar 

sinergias entre o negócio físico e o online e isto é importante para as vendas do produto (Lahu-

erta Otero et al. 2014). 

2- Conteúdo/informação – o conteúdo de marketing é a arte de comunicar sem vender, a 

empresa fornece informação que torna o cliente mais inteligente, esta informação tem um pro-

pósito educacional (Patrutiu Baltes, 2015; Koetting, 2017); a essência deste conteúdo é a crença 

de que se a empresa fornece consistentemente informações valiosas aos clientes, estes compen-

sam-na com a sua lealdade e uso (Patrutiu Baltes, 2015), ou seja criar um conteúdo informativo 

e de aspiração que fale diretamente com o cliente e o motive (Koetting, 2017). Este toma a 

forma de conteúdo digital, sites, portal de vídeos, interação online, entrevistas com influencia-

dores, tutoriais dos produtos etc. (Patrutiu Baltes, 2015; Koetting, 2017). 

3- Redes Sociais – são meios que permitem comunicar com uma infinidade de (potencias) 

clientes em todo o mundo e ao mesmo tempo (Gamboa e Gonçalves, 2014;), além de constituir 

um meio poderoso de estabelecimento de relações com os clientes e outros stakeholders (Felix, 

2017; Gamboa e Gonçalves, 2014 ). A literatura defende que estas redes facilitam a distribuição 

e troca de ofertas de valor para empresa e os seus stakeholders (Tuten e Mintu-Wimsatt, 2018). 

Em relação aos meios de comunicação digital a literatura refere sobretudo quatro: Facebook, 

Twiter, Instagram e Linkedin(Gamboa e Gonçalves, 2014; Lahuerta Otero et al. 2014; Koetting 

2017; McCabe, 2017; Tuten e Mintu-Wimsatt, 2018), sendo que cada um deles destaca-se pelo 

impacto que causa nos seus utilizadores. De acordo com Koetting (2017), o Facebook é exce-

lente para uma ampla exposição, por sua vez o  Twiter parece ser mais indicado para ouvir e 

construir relacionamentos com influenciadores e clientes, o instagram é orientado para as mar-

cas de beleza. O Linkedin é a rede mundial de profissionais, permite a troca de conhecimentos, 

ideias e oportunidades entre profissionais (McCorkle e McCorkle, 2012; McCabe, 2017). 

4- Sites – estudos indicam que a qualidade do site é a base para a implementação do marke-

ting digital, deve estar conectado as redes sociais, pois estas servem de suporte aos serviços ou 

produtos oferecidos no site (Madleňák, et al, 2015). Um site atrativo tem maior 
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probabilidades de atrair visitantes, estimular as intenções de compra e estabelecer padrões 

elevados de confiança e usabilidade (Abdallah e Jaleel, 2015). 

3.3- Cosméticos: Categorias e Utilidade da Informação 

Draelos (2015), considera os cosméticos como o remédio para a beleza, de utilidade para as 

mais diversas partes do corpo, sendo desde modo variados produtos para o cabelo, corpo, rosto, 

mão e pés(Dornic et al., 2017), tal como se visualiza na tabela que segue abaixo. 

Tabela 1- Cosméticos 

Categorias Cuidados Cosméticos 

 
 

Cabelo 

Limpeza Shampoo, Shampoo seco 

Tratamento Condicionador, mascara, óleo, serum 

Estilos Gel, espuma, cera, leave in, 

 
 
 

Rosto 

Limpeza Sabonete, gel, exfoliantes, mascara, leite 

 
Maquilhagem 

Base em pó, base compacta, base liquida, gloss, batons, correto-

res, sombras, lápis de olhos e de lábios, Creme CC, creme BB, primer, 

cílios, agua miscilar, leite de limpeza, desmaquilhantes 

 
Cuidados do Rosto 

Cremes hidratantes, creme do dia, creme da noite, sérum, 

óleos, mascara, creme anti idade 

 
 
 

Corpo 

 
Limpeza 

Gel de banho, creme de banho, higiene intima, sabonete solido, 

exfoliantes 

Desodorizantes Roll on, spray 

Fragrâncias Perfumes, eau toilet 

Cuidados do corpo Creme hidrantes, óleo hidratante, leite hidratante 

 
Mãos e Pés 

limpeza Sabonete solido, sabonete liquido 

cuidados Creme de mão/pé, hidratantes, exfoliantes 

Solares Proteção Cremes, spray, leites, óleo 

 
Barbear 

Masculinos Gel, espuma, after shaving 

Feminino Depilatório, gel espuma 

 
Nos últimos anos a indústria dos cosméticos apresenta uma grande preocupação com a qua-

lidade e inovação dos seus produtos, isto porque os consumidores os avaliam todos os dias com 

o dinheiro que gastam no ato de compra e verifica-se que, produtos cujo resultado causa insa-

tisfação ou problemas, o cliente compra apenas uma vez (Draelos, 2012). Dai a necessidade de 

as empresas reforçarem os seus investimentos na qualidade da sua produção (Chung et al, 2014). 
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Os usuários das redes socias (Facebook, instagram, twiter, Youtube, Google + Snapshat…) 

e sites, recebem mensagens de compra e/ou informativas dos mais variados produtos cosméticos 

de diversas marcas (Ten,2016) o que os torna envolvido, passando de meros usuários das redes 

sociais a cliente e consumidor, além terem a vantagem de rentabilizarem melhor o seu tempo 

pela oportunidade de obter os produtos cosméticos a partir do conforto do seu lar (Ten,2016). 

Por isso, numa sociedade cada vez mais interativa, é impreterível a perícia das empresas em 

fornecerem informações de caris educativo aos clientes sobre os vários parâmetros dos cosmé-

ticos, porém é também essencial para empresa obter o feedback dos clientes, porque o aprovei-

tamento dos dados proveniente dos comentários dos clientes poderá beneficiar a empresa na 

obtenção de informações do uso que posteriormente pode ser proveitoso para tomada de decisão 

(Gamboa e Gonçalves, 2014; Wu e Lee, 2016; Mokhtaran e Komeilian, 2016; Syrdal e Briggs, 

2018 ). 

4- Modelo Conceptual 

Para responder a pergunta, como implementar uma estratégias de comunicação digital de 

qualidade para os produtos cosméticos no mundo global e dinâmico para atrair e conquistar o 

cliente cada vez mais exigente e inteligente? construiu-se um modelo conceptual (figura 8) que 

explica as teorias que influenciaram a pesquisa (Leshem e Trafford, 2007). Porque como defi-

nem Leshem e Trafford (2007), um modelo conceptual é uma ponte entre os paradigmas que 

explicam a pergunta de investigação e a prática de investigar essa pergunta. 

Contudo, para construção do modelo, seguiu-se a analogia do trabalho criativo do arquiteto 

(Grant e Osanloo, 2014) ao projetar a planta de uma casa. A planta de uma casa serve de guia 

para todas as pessoas envolvidas na sua construção(Grant e Osanloo, 2014), assim também o 

modelo concetualizado é um desenho estrutural fundamentado nas abordagens do PDCA, do 

six sigma e marketing digital que serve de guia para as pessoas envolvidas na implementação 

de uma estratégia de comunicação digital dos cosméticos. 

Segundo Grant e Osanloo (2014), um modelo conceptual deve possuir uma estrutura lógica 

de conceitos conectados que ajudam a fornecer uma imagem de como as ideias se relacionam 

entre si num estudo. Partindo desse raciocínio, para projetar o modelo de estudo selecionamos 

na abordagem teórica, apresentadas acima nos pontos 2 e 3, os conceitos e os apresentamos na 

figura a baixo com a respetiva conexão. 
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Figura 7- Conexão de Conceitos 
 

Identificou-se 12 conceitos (figura 7) sendo 4 deles do modelo de qualidade PDCA que serve 

de orientação da metodologia e das ferramentas, e 4 conceitos do método IDOV que estão co-

nectados aos 4 conceitos de comunicação digital. Esta conexão de conceitos afirmam o seguinte: 

P1- Quando se identificar a informação, as redes sociais, os infomediares e sites, Planeia- se 

o processo de comunicação digital. 

P2- A criação dos designs da informação, das redes sociais, dos infomediares e dos sites, 

assegura a execução do processo de comunicação digital. 

P3- Se otimizar os designs da informação, das redes sociais, dos infomediares e dos sites, 

então se põe em ação o processo de comunicação digital. 

P4- Se se testar o processo de comunicação, então verifica-se, se o plano continua válido, se 

o design da informação, das redes sociais, dos infomediares e dos sites possuem eventuais des-

vios de acordo com o Planeado. 

P5- Se o PDCA for integrado na metodologia IDOV da informação, redes sociais, infomediares 

e sites, então haverá melhoria da qualidade e redução de custos no processo de comunicação 

digital. 

Figura 8- Modelo Conceptual 
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5- Discussão dos Resultados 
 

 

  
 

 
P2- A criação dos designs 
da informação, das redes 

sociais, dos infomediares e 
dos sites, assegura a exe-
cução do processo de co-

municação digital. 

 
P3- Se otimizar os designs 
da informação, das redes 

sociais, dos infomediares e 
dos sites, então se põe em 
ação o processo de comu-

nicação digital. 

P4- Se se testar o processo 
de comunicação, então veri-
fica-se, se o plano continua 
válido, se o design da infor-

mação, das redes sociais, 
dos infomediares e dos sites 
possuem eventuais desvios 
de acordo com o Planeado 

 
 
 
 

Como resultado da pesquisa descobriu-se que a criação do modelo conceptual que servisse 

de suporte para uma estratégia de comunicação digital implica a integração do PDCA na meto-

dologia IDOV das ferramentas do Marketing digital. 

Uma estratégia de comunicação digital de qualidade para os produtos cosméticos passa pela 

elaboração e implementação de um processo com base nos princípios da melhoria contínua 

elucidadas no PDCA e na redução de custos de repetição de comunicação usando a metodologia 

IDOV na conceção de todos os seus elementos- 

Para atrair os clientes exigentes e inteligentes é exigível que a informação do produto ou da 

marca, das redes sociais, dos infomediares e dos sites atendam as exigências dos clientes, essas 

podem responder as perguntas: “que informação necessitam os clientes? quais as redes sociais 

com mais impacto para os cosméticos, como deve ser desenhado o site? quem podem ser os 

infomediares?” isso vai suscitar a criação de um projeto para cada um dos quatros elementos da 

e-comunicação. Uma vez executado o plano, o mesmo pode sempre ser otimizado em todas 

partes sempre que se verifique a necessidade de uma ação em cada um dos elementos do pro-

cesso/ estratégia. Para culminar torna-se necessário testar o processo de comunicação digital 

com vista avaliar a sua eficiência e/ou para identificar e corrigir  eventuais desvio do planeado. 

 
Pergunta- Como implementar uma estratégias de comunicação digi-
tal de qualidade para os produtos cosméticos no mundo global e dinâ-
mico para atrair e conquistar o cliente cada vez mais exigente e inte-
ligente? 

 
P1- Quando se identificar a 
informação, as redes sociais, 
os infomediares e sites, Pla-
neia-se o processo de comu-

nicação digital. 

. 

 

Objectivo- criar um modelo conceptual que através do modelo PDCA e usando o método da 
qualidade six sigma- IDOV que conectado com as ferramentas do marketing digital pudesse 

servir de suporte para a criação de uma estratégia de comunicação digital dos cosméticos 

P5- Se o PDCA for inte-
grado na metodologia 

IDOV da informação, redes 
sociais, infomediares e sites, 

então haverá melhoria da 
qualidade e redução de cus-
tos no processo de comuni-

cação digital 
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Em pesquisas anteriores, Jones et al (2010), destacaram a importância de se relacionar as-

petos metodológicos do six sigma ao ciclo de qualidade PDCA, e Lupan et al (2005) referenci-

aram que a aplicação do six sigma em padrões de qualidade é a melhor maneira de se alcançar 

os resultados ótimos e maior satisfação dos clientes. Ficheux et al (2015,2016,2017), realçaram 

a tendência crescente do uso de cosméticos por homens e mulheres e Chung et al (2014) defen-

dem que os consumidores de cosméticos devem fazer um esforço para manterem- se atualizados 

acerca dos produtos que desejam comprar. 

Nesta pesquisa, encontramos que as empresas de cosméticos com a cultura da qualidade que 

implementarem um processo de comunicação digital fundamentada na integração do PDCA na 

metodologia IDOV, criam oportunidade do cliente encontrar informação de valor acerca dos 

produtos que desejam comprar, e isto desencadeia numa maior satisfação dos clientes, na me-

dida em que a informação transmitidas pelos infomediares nas redes sociais e nos sites é uma 

condição para influenciar a sua decisão de compra, garantido, deste modo, o alcance de resul-

tados ótimos para a empresa, melhorando e reduzindo os custos dos seus serviços de comuni-

cação. 

6- Conclusões 

Ao realizar este estudo tivemos como objetivo criar um modelo conceptual que através do 

ciclo do PDCA integrado na metodologia IDOV, fosse possível projetar uma estratégia de e- 

comunicação de produtos cosméticos. 

O modelo proposto, é um modelo para criação de um novo processo de comunicação digital 

para marcas e empresas de cosméticos, foi concebido com vista a garantir o aumento da quali-

dade na relação da empresa com o cliente, e redução de custo para a empresa evitando a repeti-

ção da sua estratégia de e-comunicação, para efeito o ciclo do PDCA serviu de fundamento para 

a integração do método IDOV. 

No entanto, o modelo deve ser testado para melhor avaliação da sua eficácia, e ainda como 

futuras pesquisas, sugerimos a criação de um projeto de qualidade para cada um dos elementos 

da comunicação digital. 
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Abstract: 

In the Information Technology Market, the software sector has been consolidating 
its growth trend. With increasingly strong competition, organizations must improve 
their market share and primarily their efficiency and efficacy by implementing qual-
ity software. Accordingly, this study aims at determining the benefits obtained by 
organizations after implementation of a software development maturity model re-
ferred to as the Brazilian Software Process Model (MPS.BR) and to understand how 
to achieve value in software development. A thorough revision of the literature was 
conducted, and questionnaires were applied so that employees of software develop-
ment companies that had implemented a MPS.BR could describe the benefits ob-
tained. Data were collected from 9 companies and 47 questionnaires were applied. 
The benefits most cited were “clearer processes” and “improved process quality”, 
while those least mentioned by employees were “shorter development time” and 
“lower development costs”. After statistical analyses the 18 benefits under study 
were reduced to 4 categories: quality, control, process and team. The benefits of this 
study were identified in previous research based on international models such as 
CMM, CMMI and the t-Soft Project. Since all the benefits were recognized in the 
organizations under study, we suggest that implementing the MPS-BR model has 
resulted in the same benefits obtained in similar international models. If the practi-
tioners understand the contributions of the software development maturity model, it 
is possible to create a supportive environment to cultivate key practices and increase 
the value acquired by the software development. 

 
Keywords: Quality, Maturity, Process, Software. 
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1. Introduction 

 
Several studies have been conducted to understand how to achieve value in software develop-

ment. Gallarza, Saura and Holbrook (2011) explained the concept of value through the per-

ceived quality and perceived cost to promote customer satisfaction. This approach provides a 

comprehensive understanding to correlate quality, cost, value and customer needs. 

As stated in the "Brazilian Software Market" report of the Brazilian Association of Software 

Companies (ABES) in 2016, the retraction of the Brazilian IT market started in 2015 persisted 

in 2016. However, this market, made up of hardware, software, and IT exports, moved $ 39.6 

billion in 2016, accounting for 2.1% of the country's GDP. According to the report, the software 

and services segments accounted for 48.5% of the total IT market in the country, which ulti-

mately strengthens Brazil's trend towards the world's most mature economies. More specifically 

in the software sector, there was a modest growth of 0.2% compared to 2015 (ABES, 2017). 

To be successful in the IT market, companies need to offer better products or service by im-

proving their processes and focusing on productivity and quality. Developing software is an 

extremely complex undertaking (Kubota et al., 2008). If there are no structured processes for 

software engineering, delays, rework, stress and losses may occur. To reduce these problems, 

companies tend to adopt SPI (Software Process Improvement), a systematic approach to in-

crease efficiency and efficacy in software development organizations, as well as product quality 

(Unterkalmsteiner, M. et al., 2012), and whose primary objective is standardizing the software 

development process (Elhag, A.A.M. et al., 2013). 

SPI can be implemented by using software development maturity models, such as CMMI (Ca-

pability Maturity Model Integration) or MPS.BR (Brazilian Software Process Model); practices 

that are applied in one or more of the software development phases or tools related to software 

engineering (Elhag, A.A.M. et al., 2013). 

Small businesses account for most software companies both worldwide (Pino, F.J. et al., 2010) 

and in Brazil (SOFTEX, 2014). However, the high costs involved mean most software devel-

opment maturity models are implemented in large organizations (Staples, M. et al., 2007). 

MPS.BR was developed for implementation at a significantly lower cost than that of similar 

models available on the market but is also adopted by large companies (SOFTEX, 2015). 
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The growth in the Brazilian software market and rising number of small businesses is also 

occurring worldwide. Found that implementation of SPI occurs differently according to the 

country (Niazi, M. et al., 2010). The present study intends to specifically investigate Brazil, 

recording and following its evolution with a view to helping software development firms un-

dertake such an endeavor and identify the benefits obtained by implementing a MPS.BR (Bra-

zilian Software Process Model). 

 
2. Software Development Maturity Model 

 
The “Research of maturity and success in managing information system projects - 2012” was 

carried out with 434 Brazilian organizations, showing that 49.7% of software development pro-

jects are totally successful; 35.2% partially successful; 15.1% failed, 28% were behind sched-

ule; and 15% were over budget (Archibald and Prado, 2015). This report considers that totally 

successful projects were completed on time and within budget, their customers were totally 

satisfied, since the product/service was being used and added value to its operations; partially 

successful projects were also completed, but even though the software was being used by the 

customer, there were delays and/or budget overruns and/or customer satisfaction was partial; 

and failed projects were incomplete and/or are not being used since they do not meet customer 

expectations. 

A software development process is a set of activities, methods, practices and transformations 

that individuals use to develop and maintain software and associated products (Paulk, M. et al., 

2014). Software development methodology involves determining requirements, analysis, a pro-

ject, implementation, testing, and operation. However, fulfilling these requirements does not 

guarantee error-free, easy-to-maintain software, with a broad scope, technical team productivity 

or schedules that are met. 

The aim of SPI is to achieve efficiency and efficacy, that is, develop error-free, high- perfor-

mance software, resulting in faster customer response and reusable source codes. This allows a 

broadening of functionalities (Garzás, J. et al., 2013) and produces quality software without 

wasting time and with rational use of technical resources (Unterkalmsteiner, M. et al., 2012). 

Browning (2003) suggested that the most important impact on value in a product development 

process is the way you realize the activities and coordinate them, emphasizing that, in several 

circumstances, the origin of lack of value is more from doing “value-added” activities following 

a wrong approach than for doing “non-value-added” activities right. 
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According to Becker, Knackstedt and Pöppelbuβ (2009), more than one hundred maturity mod-

els have been developed to support IT management, with different areas of application, such as 

business process management and business intelligence. Garzás et al. (2013) report that different 

software process capacity/maturity models are being used by companies that implemented SPI. 

The MPS.BR program was launched in December 2003 to improve the Brazilian software pro-

cess. The MPS.BR model was based on ISO/IEC 12207:2008, ISO/IEC 20000:2011 and 

ISO/IEC 15504-2 to define components and complemented by the CMMI (SOFTEX, 2014). 

The MPS.BR model has seven maturity levels, from “G” to “A” combining processes and their 

capacity. In this context it is useful to realize that the objectives described in the model are cu-

mulative, which means, to be at maturity level “C”, the company must have obtained the ex-

pected results at levels “G”, “F”, “E”, “D” and “C” (SOFTEX, 2013). 

According to SOFTEX (2013), process capacity is the ability of organizations to achieve their 

current and future business objectives; which is related to meeting process attributes associated 

to each maturity level. The different process capacity levels are described by nine process at-

tributes (PA), as illustrated in Table 1. 

 
Table 1 - Attributes and Process Description 

 
Process 

Attributes 
Attribute Description 

AP 1.1 The process is executed 

AP 2.1 The process is managed 

AP 2.2 Products are managed 

AP 3.1 The process is defined 

AP 3.2 The process is implemented 

AP 4.1 The process is measured 

AP 4.2 The process is controlled 

AP 5.1 The process is improved and 
innovated 

AP 5.2 The process is continuously 
optimized 

Source: SOFTEX (2013) 
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3. Methodological Procedures 
 

This descriptive-exploratory study collects data via a closed questionnaire applied in companies 

that have implemented MPS.BR. It is exploratory in that it investigated the benefits obtained 

from the implementation of MPS.BR (Saunders et al., 2009) and descriptive because there is no 

intention to explain these benefits (Babbie, 2001). Two questionnaires were applied to collect 

institutional information and identify the benefits achieved after implementing MPS.BR. These 

questionnaires were addressed to the software development employees, who are directly af-

fected by the consequences of implementing a SPI model. Questions related to the benefits were 

created based on a comprehensive literature review, Table 2. These benefits may be related to the 

development process, human resource management and customer perception of quality. 

 
Table 2 – Benefits expected with the implementation of SPI in organizations 

 

Benefits References 

 
 

 
ben1 

 
 

 
Better products 

Unterkalmsteiner et al. (2012) 

Ahmed e Capretz (2010) 

Mezzena e Zwicker (2007) 

Niazi, Wilson e Zowghi 

(2006) Saastamoinen e 

Tukiainen (2004) 

Stelzer, Mellis e Herzwurm 
(1996) 

 
ben 2 

 
Lower development costs 

Ahmed e Capretz (2010) 

Niazi, Wilson e Zowghi 

(2006) 

Stelzer, Mellis e Herzwurm 
(1996) 

ben 3 Greater return on investment 
Unterkalmsteiner et al. (2012) 

Galin e Avrahami (2006) 

ben 4 
Better power of response to the current state of 

the market 

Unterkalmsteiner et al. (2012) 

Paulish e Carleton (1994) 

ben 5 Control of development costs 
Unterkalmsteiner et al. (2012) 

Mezzena e Zwicker (2007) 

ben 6 More satisfied customers Unterkalmsteiner et al. (2012) 

 
 

ben 7 

 
 

Shorter development time 

Ahmed e Capretz 

(2010) Galin e 

Avrahami (2006) 

Niazi, Wilson e Zowghi (2006) 

Stelzer, Mellis e Herzwurm 
(1996) 

 
ben 8 

 
More accurate estimation of software size 

Unterkalmsteiner et al. (2012) 

Galin e Avrahami 

(2006) Paulish e 

Carleton (1994) 
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Benefits References 

 
ben 9 

 
Fewer product delivery delays. 

Mezzena e Zwicker 

(2007) Galin e 

Avrahami (2006) 

Saastamoinen e Tukiainen 
(2004) 

ben 10 Clearer processes (transparency) 
Stelzer, Mellis e Herzwurm 

(1996) 

ben 11 Improved process quality Unterkalmsteiner et al. (2012) 

 
 

ben 
12 

 
 

Fewer flaws 

Unterkalmsteiner et al. (2012) 

Galin e Avrahami (2006) 

Saastamoinen e Tukiainen 

(2004) 

Paulish e Carleton (1994) 

ben 
13 

Improved quality of technical documentation 

produced 
Lavallée e Robillard (2012) 

ben 
14 

Better understanding of requirements 
Lavallée e Robillard (2012) 

Mezzena e Zwicker (2007) 

 
 

ben 
15 

 
 

Increased productivity 

Unterkalmsteiner et al. 

(2012) Mezzena e Zwicker 

(2007) Galin e Avrahami 

(2006) Niazi, Wilson e 

Zowghi (2006) 

Stelzer, Mellis e Herzwurm 
(1996) 

ben 
16 

Fewer internal disputes 
Lavallée e Robillard (2012) 

Mezzena e Zwicker (2007) 

ben 
17 

Superhero developer independence 
Niazi, Wilson e Zowghi (2006) 

Mezzena e Zwicker (2007) 
ben 
18 

Improved team communication Lavallée e Robillard (2012) 
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All questions (18 items) were measured on a five-point modified Likert scale. The question-

naires were assessed through a focus group with professionals to correct possible semantic prob-

lems or doubts about the questions (Collis and Hussey, 2005), and pilot tested on a service com-

pany in Brazil, which had implemented MPS.BR (Freitas, H. et al., 2000). Subsequently, group 

dynamics in the “focus group” format were conducted to correct semantic problems or clarify 

doubts on the assertions, with the purpose of improving construct and content validity. 

Data treatment and analysis were carried out in four stages using SPSS software. The first stage 

aimed at determining whether the respondents meet the previously established criteria, that is, 

who work in the software development area; the second at verifying the existence of unan-

swered questions, as well as outlier cases and variables, that is, that deviate from the standard 

of the sample; the third at identifying the benefits obtained from implementing MPS.BR, as 

evidenced by the mean, median and standard deviation; and the fourth identified the categories 

of the benefits achieved using exploratory factorial analysis. 

The questionnaire was sent by email to 17 randomly selected companies that are recorded in 

the database of SOFTEX and had implemented software development maturity model. 
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4. Results 
 

The profile of the responding firms is provided in Table 3. Forty-nine questionnaires about the 

benefits were received from 9 organizations, but 2 were discarded because “trainee” was entered 

in the “position” box, resulting in an empirical study with 47 questionnaires to analyze. 

Table 3 – Institutional Profile of Organizations 
 

Organization Level of MPS- BR 
Questionnaires 

completed 
Questionnaires 

discarded 

Org1 G 5 1 

Org2 G 19 0 

Org3 F 2 0 

Org4 F 5 0 

Org5 F 2 0 

Org6 F 2 1 

Org7 F 2 0 

Org8 C 3 0 

Org9 A 9 0 

 

4.1. Descriptive Statistics 

Table 4 shows the frequency distribution of responses regarding benefits (5-point Likert scale), 

mean, median and standard deviation. 

Table 4 – Responses regarding benefits 
 

Questions 

about 

benefits 

 
Frequency distribution of the Likert scale 

 
Mean 

 
Median 

Standard 

Deviation 

 1 2 3 4 5    

Ben1 0 5 1 
2 

2 
6 

4 3.62 4 0. 
79 

Ben2 8 8 1 
5 

1 
2 

4 2.91 3 1. 
21 

Ben3 4 8 1 
5 

1 
3 

7 3.23 3 1. 
16 
5 

Ben4 4 5 1 
5 

1 
6 

7 3.36 3 1. 
13 
1 

Ben5 3 4 9 2 
2 

9 3.64 4 1. 
09 
3 

Ben6 1 6 1 
7 

1 
7 

6 3.45 3 0. 
95 

Ben7 2 4 2 
2 

9 6 3.10 3 1. 
15 

Ben8 0 5 1 
0 

1 
7 

1 
5 

3.89 4 0. 
98 

Ben9 4 4 1 
2 

2 
2 

5 3.43 4 1. 
08 

Ben10 0 2 4 2 
0 

2 
1 

4.28 4 0. 
79 

Ben11 0 1 8 2 
1 

1 
7 

4.15 4 0. 
78 

Ben12 3 7 1 
5 

1 
5 

7 3.34 3 1. 
12 
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Questions 

about 

Benefits 
 

 
Frequency distribution of the Likert scale 

 
Mean 

 
Median 

Standard 

 Deviation 

Ben13 0 4 1 
2 

1 
5 

1 
6 

3.91 4 0. 
97 

Ben14 1 2 1 
3 

1 
8 

1 
3 

3.85 4 0. 
95 

Ben15 2 7 1 
6 

1 
6 

6 3.36 3 1. 
03 

Ben16 0 8 1 
0 

2 
2 

7 3.59 4 0. 
95 

Ben17 5 5 1 
6 

1 
5 

6 3.26 3 1. 
15 

Ben18 0 4 1 
0 

2 
0 

1 
3 

3.89 4 0. 
91 

 

The means of perceived benefits from the implementation of MPS-BR show that the most 

widely perceived was “ben10 – clearer processes” (4.28), followed by benefit “ben1 – improved 

process quality” (4.15), “ben13 – improved quality of technical documentation produced” 

(3.91), “ben8 – more accurate estimation of software size” (3.89) and “ben18 – improved team 

communication” (3.89); the least perceived benefits were “ben3 – greater return on investment” 

(3.23), “ben7 – shorter development time” (3.11) and “ben2 – lower development cost” (2.91). 

It was concluded that some of the benefits identified in the literature are little perceived by the 

employees of the organizations under study. 
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With respect to the medians found for responses to questions related to perceived benefits from 

implementing MPS-BR, 10 benefits had a median of 4 and 8 a median of 3. Thus, most of the 

benefits scored “4 – well perceived” and “5 – very well perceived”. 

The benefit with the highest standard deviation was “ben2 – lower development cost” (1.21), 

followed by “ben3 – greater return on investment” (1.16), “ben17 – superhero developer inde-

pendence” (1.15), “ben7 – lower development time” (1.15) and “ben4 – better power of re-

sponse to the current state of the market” (1.13); by contrast, the lowest standard deviation was 

in “ben1 – improved process quality” (0.78). Considering that the higher the standard deviation 

the lower the response homogeneity, “ben2 – lower development cost” exhibited the highest 

response distribution, which leads us to conclude that, according to their employees, participat-

ing organizations perceive this benefit differently. 

 
4.2. Factorial Analysis of Benefits 

According to Figueiredo and Silva (2010), factorial analysis involves three stages: the first 

checks the suitability of the database; the second determines the extraction technique and the 

number of factors to be extracted; and the third selects the type of factor rotation. Bartlett’s 

spherical test was used in the first stage; principal component analysis with the latent root cri-

terion in the second; and VARIMAX in the third. 

Bartlett’s spherical stage indicated that the data collected here are suitable for factorial analysis, 

given that the Kaiser Measure of Overall Sampling Adequacy (KMO) was 0.832, higher than 

0.8 (Balassiano, 2009). The significance of 0.000 demonstrates that there are no non-null cor-

relations (Hair Jr. et al., 2009). 

There was no need to discard any variables from this model because the anti-image correlation 

matrix presented all Measure Sampling Adequacy (MSA) values greater than 0.500. 
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Graph 1 shows the scree plot, where the number of factors in model 1 is established. Consider-

ing the latent root (eigenvalue)of 1, the intersection of the graph line with this value occurs with 

a component value of 4. Therefore, in the model we reduced the 18 variables (benefits) to 4 

factors (categories). 

 
 
 

Source: SPSS version 17.0 

Table 5 shows the rotated component matrix (VARIMAX) applied to analyse the perceived 

benefits. 

Table 5 – Rotated Component Matrix (VARIMAX) 
 

Benefits 

 
    

1 2 3 4 

Ben1 – Better products .6 .0 .305 .286 
 66 42   

Ben2 – Lower development costs .6 .2 .018 .579 
 20 44   

Ben3 – Greater return on investment .5 .0 .000 .668 
 61 41   

Ben4 – Better power of response to the current state of the .5 .1 .240 .608 
market 34 18   

Ben5 – Control of development costs - .0 .230 .762 
 .0 56   

 61    

Ben6 – More satisfied customers .4 - .605 .407 
 35 .0   

  05   

Ben7 – Shorter development time .6 .1 .142 .322 
 77 91   

Ben8 – More accurate estimation of software size - .8 .209 -.027 
 .0 09   

 41    

Ben9 – Fewer product delivery days .4 .0 .686 .110 
 70 74   

Ben10 – Clearer processes (transparency) .0 .8 .088 .121 
 79 28   

Ben11 – Improved process quality .4 .4 .524 .069 
 06 77   

Ben12 – Fewer flaws .6 .2 .493 .258 
 03 66   
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Benefits 

Components 

1 2 3 4 
Ben13 – Improved quality of technical documentation produced - 

.0 
63 

.3 
68 

.722 .164 

Ben14 – Better understanding of requirements .3 
43 

.6 
69 

.121 .134 

Ben15 – Increased productivity .8 
34 

.0 
72 

.291 .213 

Ben16 – Fewer internal disputes .6 
21 

.3 
67 

.390 -.065 

Ben17 – Superhero developer independence .8 
79 

.0 
29 

.094 -.006 

Ben18 – Improved team communication .6 
56 

.5 
40 

-.003 ,067 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax. Rotation converges into 8 interactions. 

Source: SPSS version 17.0 
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Table 6 shows the perceived benefits for each factor according to the highest values obtained 

in table 5 and were named in accordance with the benefit that obtained the highest component 

value among those that make up the factor (HAIR Jr. et. al, 2009). 

 
Table 6 – Factors of the benefits perceived from implementing MPS-BR 

 

Factor Factor name Component value Benefits 

 
 
 
 
 

 
Factor 1 

 
 
 
 
 

 
Team 

.666 Ben1 – Better products 

.620 Ben2 – Lower development costs 

.677 Ben7 – Shorter development time 

.603 Ben12 – Fewer flaws 

.834 Ben15 – Increased productivity 

 
.621 

Ben16 – Fewer disputes between employees 

or between managers 

.879 Ben17 – Superhero developer independence 

.656 Ben18 – Improved team communication 

 

 
Factor 2 

 

 
Process 

 
.809 

Ben8 – More accurate estimation of soft-

ware size 

.828 Ben10 – Clearer processes 

.669 Ben14 – Better understanding of requirements 

 
 
 
 

Factor 3 

 
 
 
 

Quality 

.605 Ben6 – More satisfied customers 

.686 Ben9 – Fewer product delivery days 

.524 Ben11 – Improved process quality 

 
.722 

Ben13 – Improved quality of technical documenta-

tion produced 

.668 Ben3 – Greater return on investment 

 

Factor 4 

 

Control 

 
.608 

Ben4 – Better power of response to the 

current state of the market 

.702 Ben5 – Control of development costs 

 
The first factor, called “team” is related to the management of personnel involved in the process. 

The second factor, which considers technical aspects, was denominated “process”. The third 

factor involves customer expectations and was labeled “quality” while the fourth factor, entitled 

“control”, consists of aspects such as “control during the course of development” and “greater 

return on investment”. 
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5. Final Considerations 
 

In this study 47 questionnaires were collected from the employees of 9 organizations from 6 

Brazilian states, equally divided among small medium and large companies, considering the 

number of employees. However, 7 of the 9 participating companies were in the initial maturity 

stages (F and G), in MPS-BR. 

The benefits of this study were identified in previous research based on international models 

such as CMM, CMMI and the t-Soft Project, ISO 9000. Since all the benefits were recognized 

in the organizations under study, we suggest that implementing the MPS-BR model has resulted 

in the same benefits obtained in similar international models. 

The findings demonstrate that the benefits perceived in the present study are similar to those 

reported by Stelzer, Mellis and Herzwurm (1996), who studied software development organi-

zations that implemented ISO 9000. In the two studies, most of the benefits perceived by the 

practitioners focus firstly, in improving the value to “clearer processes” and secondly, in adding 

value to “better products”. But there is a lack of practices to “shorter development time”. When 

interpreting these findings, a discussion about how to achieve value in software development 

should be considered. This means that the companies that adopted SPI model may not produce 

gains in development time. 

It was possible to reduce the 18 benefits to 4 factors: team, process, quality and control. The 

team factor condensed 8 benefits, quality 4 and process and control 3 each. This categorization 

allows future investigations to focus on specific issues, reducing the number of questions, which 

is a factor in resistance to answering questionnaires. 

If the practitioners understand the contributions of the software development maturity model, it 

is possible to create a supportive environment to cultivate key practices and increase the value 

acquired by the software development. 
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Resumo: 
A norma ISO 9001:2015 veio trazer às organizações a necessidade de olharem 
para o controlo dos processos, produtos e serviços dos seus fornecedores ex-
ternos de uma forma mais objetiva e direcionada, em função da importância 
que os mesmos possam ter para a garantia da satisfação dos requisitos dos 
clientes das primeiras, bem como do respetivo cumprimento das obrigações
 legais e estatutárias. Uma das 
novas necessidades prende-se com a informação que a organização tem de 
passar aos seus fornecedores externos. A norma identifica claramente as situ-
ações em que a comunicação a partir da organização para o fornecedor externo 
deve ser estabelecida, bem como os conteúdos da mesma. Porém, as interpre-
tações da norma, no que diz respeito à comunicação dos requisitos da organi-
zação aos seus fornecedores externos, não têm sido consensuais entre os di-
ferentes profissionais que trabalham o assunto. 
Um dos assuntos da norma que tem sido apontado como fator de divergência 
consensual é a alínea e) do ponto 8.4.3, que exige que a organização comuni-
que “aos fornecedores externos os seus requisitos para: o controlo e a moni-
torização do desempenho do fornecedor externo a serem aplicados pela or-
ganização”. 
Este artigo analisa interpretações públicas de várias entidades sobre o referido 
assunto, tentando, desta forma, clarificar o sentido das mesmas e desfazer 
possíveis erros de interpretação que têm sido feitos por vários agentes envol-
vidos na aplicação da norma ISO 9001:2015. 

 
Palavras-chave: controlo e monitorização, fornecedores externos, ISO 
9001:2015. 

 
Abstract: 
The ISO 9001: 2015 standard has brought to organizations the need to look at 
the control of the processes, products and services of their external providers 
in a more objective and focused manner, taking in consideration the im-
portance they may have to assure the satisfaction of clients’ requirements of 
the former, as well as the fulfillment of legal and statutory obligations. 
One of the new needs is the information that the organization has to send to 
its external suppliers. The standard clearly identifies all situations in which 
the communication from the organization to the external provider should be 
established, as well as its contents. However, the interpretations of the 
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standard, regarding the communication of the requirements of the organiza-
tion to its external providers, have not been consensual among the different 
professionals working on the subject. 
One of the subjects of the standard that has been identified as a factor of con-
sensual divergence is point 8.4.3 e), which requires the organization to com-
municate "to external providers its requirements for: control and monitoring 
the external provider’s performance to be applied by the organization". 
This article analyzes public interpretations on the subject by several entities, 
trying to clarify their meaning and to avoid possible errors of interpretation 
that have been made by various agents involved in the application of ISO 
9001: 2015. 

 
Keywords: control and monitoring, external providers, ISO 9001:2015. 

 

 

 
1. Introdução 

 
Este artigo tenta fazer alguma luz sobre o ponto da norma que tem sido objeto de diferen-

tes interpretações por diferentes agentes, relacionado com a informação que deve ser co-

municada pela organização aos seus fornecedores externos, no que diz respeito a requisi-

tos. 

Algumas das não conformidades ou oportunidades de melhoria mais identificada em re-

latórios de auditoria de terceiras partes sobre o ponto 8.4.3, alínea e) da norma ISO 

9001:2015 são como as seguinte: (i) “(não demonstrou, ou deve) comunicar ao fornece-

dor externo, o controlo e a monitorização aplicados pela organização, na avaliação de 

desempenho aplicado ao fornecedor”; ou, (ii) “Não se encontra evidenciado a forma de 

comunicação do controlo e monitorização do desempenho aos fornecedores externos”. 

Noutras situações, é sugerido em relatórios de auditorias que a organização envie aos seus 

fornecedores externos “os critérios de avaliação dos fornecedores externos”, “o método 

de avaliação dos fornecedores externos” e “os resultados da avaliação (anual) dos for-

necedores externos”. 

Estas interpretações de alguns auditores não parecem estar alinhadas com o espírito da 

norma. Para o efeito, será feita uma breve análise interpretativa do ponto “8.4 Controlo 

dos processos, produtos e serviços de fornecedores externos”, e uma posterior análise do 

ponto “8.4.3 Informação para fornecedores externos”, alínea “e) o controlo e monitoriza-

ção do desempenho do fornecedor externo a serem aplicados pela 
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organização”, incluindo definições importantes para o assunto e conteúdos interpretati-

vos    produzidos     por     entidades     relacionadas     com     o     tema.    Ao longo da 

análise dos diferentes textos serão apresentados exemplos que ilustrem as situações na 

prática organizacional, de forma a facilitar a compreensão do espírito da norma e da forma 

como as organizações devem aplicar os seus requisitos. 

As conclusões, apesar de evidentes, apontam a necessidade de um esclarecimento sobre 

o assunto, por quem com a devida autoridade para o assunto. 

 

2. Interpretação 
 

2.1 Aplicação dos requisitos da norma relativamente ao controlo dos 
processos, produtos e serviços de fornecedores externos (ponto 8.4 da 
norma) 
Tendo em vista a satisfação dos requisitos, as organizações devem assegurar que os pro-

cessos, produtos e serviços de fornecedores externos estão conforme o referidos requisi-

tos, e deve ainda determinar os controlos a aplicar quando: (i) os produtos e serviços 

obtidos se destinam a ser incorporados nos próprios produtos e serviços; (ii) os produtos 

e serviços são fornecidos diretamente aos clientes pelos fornecedores externos; e, (iii) um 

processo, ou parte do mesmo, é realizado por um fornecedor externo, por decisão da or-

ganização. 

Assim, as organizações devem (i) assegurar o controlo dos processos, produtos e serviços 

dos fornecedores externos; (ii) definir os controlos que pretende aplicar aos fornecedores 

externos e às saídas vindas dos mesmos; (iii) ter em consideração o impacto que os pro-

cessos, produtos e serviços dos fornecedores externos podem ter na organização e a efi-

cácia dos controlos aplicados por aqueles; e, (iv) determinar as atividades de verificação 

e outras que sejam necessárias para assegurar a satisfação dos requisitos pelos processos, 

produtos e serviços dos fornecedores externos. 

Desta forma, ao fazer uma encomenda a um fornecedor externo, qualquer organização 

necessita de definir os seus requisitos quanto a um conjunto de fatores que são importan-

tes para garantir a satisfação dos requisitos dos seus clientes. Esses fatores estão relacio-

nados com: 

a) Especificações dos processos, produtos e/ou serviços: (i) identificação (referência, 

número de modelo ou catálogo, outros); (ii) especificações (características 
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funcionais e de desempenho, outras); (iii) logística (quantidade, prazo para entrega, 

local de entrega, outros). 

b) Outros requisitos específicos: (i) aprovação dos produtos e serviços, dos métodos, 

processos e equipamento, e da libertação de produtos e serviços (parâmetros de 

aceitação e tolerâncias, certificados de análises, resultados de testes, outros); (ii) 

competências das pessoas (conhecimentos, experiência, qualificações, outras); (iii) 

interações entre as partes (reuniões, interlocutores, outras); (iv) outros requisitos 

para controlo e monitorização (amostras, informações e avisos, outros); (v) verifi-

cação e validação (inspeções e auditorias de segunda parte, outros). 

c) Exigências estatutárias e regulamentares: (i) acreditações e certificações (de produ-

tos/serviços, de sistemas de gestão, de origem, outros); (ii) cumprimento legal (li-

cenças, autorizações, outros). [Nota: estas condições podem ser compreendidas 

como parte dos requisitos dos processos, produtos e serviços em a)]. 

d) Condições comerciais: (i) económicas (preço, descontos, outros); (ii) financeiras 

(prazo de pagamento, outras); (iii) garantias (funcionamento, substituição, repara-

ção, financeiras, outros). [Nota: estas condições podem ser compreendidas como 

parte dos requisitos dos processos, produtos e serviços em a)]. 

Para garantir que estes requisitos são todos cumpridos pelos fornecedores externos, a or-

ganização tem de estabelecer atividades próprias ou de outrem para controlar o desempe-

nho e as saídas resultantes dos fornecedores externos. 

O que está em causa é garantir que a organização tenha capacidade para controlar e mo-

nitorizar o desempenho dos seus fornecedores externos, para além das condições mera-

mente de compra (especificação do processo/produto/serviço, condições de compra e lo-

gística), o que pode levar à necessidade de estabelecer requisitos extra para o efeito, os 

quais devem, primeiro, ser comunicados aos fornecedores externos, na forma de conteúdo 

da encomenda ou do contrato formado entre as partes e, depois, controlados ou monitori-

zados pela organização ou outrem em representação da organização. 

As organizações que necessitam de estabelecer requisitos, para além dos de compra, para 

poderem ainda melhor controlar e monitorizar o desempenho dos seus fornecedores ex-

ternos de forma a garantir a qualidade dos seus próprios processos, produtos ou serviços, 

devem comunicar esses requisitos aos seus fornecedores externos de forma clara e inequí-

voca, de maneira a garantir as condições necessárias para o devido e eficaz controlo e 

monitorização do desempenho dos mesmos. Esta comunicação pode ser parte 
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integrante da encomenda ao fornecedor ou de contrato de fornecimento existente entre as 

partes. 

Esses requisitos podem estabelecer um conjunto de ações, informações ou outros que 

devem ser disponibilizados pelos fornecedores externos à organização, de forma a que 

esta possa controlar e monitorizar os seus desempenhos no fornecimento dos seus pro-

cessos, produtos ou serviços. 

Se a organização não necessitar de qualquer outra ação de controlo e monitorização, para 

além das de âmbito comercial, como informação adicional ou participação extra do for-

necedor externo, para controlar e monitorizar o desempenho deste de forma a garantir a 

satisfação dos seus próprios requisitos de processos, produtos ou serviços fornecidos, não 

terá, consequentemente, de fazer mais do que comunicar os seus requisitos de compra me-

ramente comerciais ao fornecedor externo, os quais poderá utilizar para a sua própria 

atividade de controlo e monitorização do desempenho do fornecedor externo em causa. 

O que não pode acontecer é a organização avaliar o desempenho do fornecedor externo 

relativamente a requisitos que não foram devidamente comunicados ao mesmo. A título 

de exemplo, a organização não pode avaliar o seu fornecedor externo quanto aos prazos 

de entrega dos produtos comprados se nunca apresentou qualquer requisito quanto a esse 

critério, como também não pode avaliar o fornecedor externo quanto à apresentação de 

certificados de origem do produto se tal nunca foi apresentado como requisito de forne-

cimento. 

Avaliar o desempenho dum fornecedor externo em requisitos não comunicados é, para 

além de desleal para com o mesmo, uma potencial não-conformidade em auditoria. 

Contudo, nem todos os requisitos que a organização comunica ou acorda com um forne-

cedor externo têm forçosamente de ser objeto de controlo, direto ou indireto, pela orga-

nização. Excecionalmente, uma organização pode apresentar um requisito a um seu for-

necedor externo e não o controlar ou monitorizar, deixando potenciais incumprimentos su-

jeitos a possíveis controlos e monitorizações posteriores ao fornecimento ou utilização do 

processo, produto ou serviço, por outrem (terceira parte). A título de exemplo, uma em-

presa de comercialização de produtos eletrónicos com especificações técnicas específicas, 

ou outra de comercialização de produtos químicos com especificações técnicas específi-

cas, não controlam as referidas especificações técnicas na receção dos fornecimentos dos 

fabricantes, deixando o teste de validação das mesmas para o utilizador ou consumidor que, 

no caso de não conformidade, reportará o incumprimento através de reclamação ou de 

outro processo. Estas situações são recorrentes na maioria das 
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transações comerciais entre fornecedores e clientes, sendo que o controlo e monitorização 

se resume às verificações, na receção das entregas, das quantidades e referências entre-

gues e da data da receção. 

 
2.2 Exemplos para ajuda à interpretação do texto da norma 

Uma empresa que compra equipamentos eletrónicos a grandes produtores, com base nos 

catálogos de produtos disponibilizados por estes, e os vende ao público ou os instala em 

clientes seus, definindo apenas os seus requisitos comerciais com os seus fornecedores 

externos (identificação dos produtos de acordo com o catálogo, determinação da quanti-

dade dos produtos, aceitação dos preços de catálogo e determinação dos prazos de entrega 

dentro dos limites aceites), pode não necessitar ou não controlar ou monitorizar o desem-

penho dos fornecedores para além do controlo dos fornecimentos assente nestes requisi-

tos. Neste caso, será impossível a organização comunicar qualquer requisito para o con-

trolo e monitorização do desempenho dos fornecedores externos que não apenas os requi-

sitos comerciais, na medida em que não existem outros requisitos para além destes. A 

organização fará o controlo e a monitorização dos fornecedores externos apenas com base 

na satisfação dos seus requisitos comerciais, não tendo outros requisitos para o efeito. 

Um fabricante de automóveis que contrata um fornecedor externo para produzir um com-

ponente para o motor (ex.: tampa do motor) pode necessitar de estabelecer requisitos para 

garantir o controlo e monitorização do desempenho desse mesmo fornecedor externo. 

Assim pode exigir ao fornecedor externo que lhe envie os certificados de origem do metal 

utilizado em cada lote de fabrico das tampas dos motores. Essa informação é utilizada 

pela organização para controlar e monitorizar o fornecedor externo, garantindo a quali-

dade da matéria prima utilizada por este. 

Um produtor de produtos lácteos que recebe leite com origem em diferentes produtores 

agrícolas pode necessitar de estabelecer como requisito de controlo e monitorização do 

desempenho de cada um deles, pelo que necessita que cada fornecimento seja acompa-

nhado dos resultados dos testes físico-químicos e microbiológicos feitos pelos mesmos a 

cada lote enviado. Esta informação pode ser utilizada para dar diferentes utilizações ao 

leite rececionado e, consequentemente, para avaliar os fornecedores com base nas carac-

terísticas do leite enviado. 

O dono de uma obra pode estabelecer como requisito para o controlo e monitorização do 

desempenho do construtor civil que lhe sejam entregues amostras (provetos) do betão 
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utilizado em cada betonagem da estrutura de betão armado. Estas amostras podem ser 

utilizadas para testes físico-químicos que possam garantir que a classe do betão utilizada 

é a mesma da estabelecida em contrato de fornecimento e, consequentemente, para ga-

rantir a satisfação dos requisitos técnicos da construção. 

Um comprador de um conjunto de equipamentos eletrónicos complexos a um fornecedor 

externo pode estabelecer como requisito para o controlo e monitorização do desempenho 

do mesmo que os equipamentos só sejam enviados após ensaios em laboratórios determi-

nados para o efeito, sendo o resultado validado pelo comprador. Desta forma, a organiza-

ção controla o desempenho do fornecedor, garantido a satisfação dos seus requisitos para 

os produtos adquiridos. 

 
2.3 Interpretação do 8.4.3 da norma 

A norma NP EM ISO 9001:2015 refere no ponto 8.4.3 “Informação para fornecedores 

externos” e respetiva alínea e) o seguinte: “A organização deve comunicar aos fornece-

dores externos os seus requisitos para: o controlo e a monitorização do desempenho do 

fornecedor externo a serem aplicados pela organização”. 

Deste conteúdo, a ideia essencial a reter é a de que “os requisitos para o controlo e moni-

torização do desempenho do fornecedor externo” a serem aplicado pela organização de-

vem ser comunicados ao fornecedor externo. Por outras palavras, a organização deve co-

municar ao seu fornecedor externo os “requisitos para o controlo e monitorização” do 

(seu) desempenho a serem aplicados (controlo e monitorização) pela mesma. 

Isto quer dizer que a organização, em função da sua atividade, deve definir e comunicar 

os seus requisitos, sobre os quais irá operar, para poder exercer controlo e monitorização 

sobre o desempenho do fornecedor externo. 

Para auxiliar ao entendimento do conteúdo da norma é essencial compreender o signifi-

cado de alguns termos utilizados, especificamente os seguintes: 

1) Requisito (requirement): need or expectation that is stated, generally implied or 

obligatory (ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and 

vocabulary, 3.6.4 requirement) – requisitos podem ser características funcionais 

e de desempenho de um produto ou serviço, prazos de entrega, preços, prazos de 

pagamento, garantia de substituição ou reparação, e outros. 

2) Controlo: Vigilância, exame minucioso; Inspecção, fiscalização, comprovação. 

(https://www.priberam.pt/dlpo/controlo). Ou, 
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Control: The power to influence or direct people's behaviour or the course of 

events (https://en.oxforddictionaries.com/definition/control) – controlar corres-

ponde ao acto de aplicar a capacidade de alterar o curso de uma dada ação se se 

verificar que se corre o risco de não se atingir o objetivo desejado. Ex.: a verifica-

ção após corte de uma peça metálica pode levar ao retoque ou à rejeição da mesma, 

ou ainda ao corte de uma nova peça com as dimensões desejadas. 

3) Monitorização (monitoring): determining the status of a system, a process, a pro-

duct, a service (ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals 

and vocabulary, 3.11.3 monitoring) – monitorizar corresponde ao acto de obser-

var e determinar o estado do curso de uma ação (processo, produto e serviço) 

num dado momento, aplicando metodologias de avaliação qualitativas e quanti-

tativas. Ex.: a verificação na receção da entrega de produtos por um fornecedor 

externo pode estar sujeita à avaliação da mesma entrega de acordo com critérios 

definidos. 

4) Desempenho (performance): measurable result (ISO 9000:2015 Quality manage-

ment systems — Fundamentals and vocabulary, 3.7.8 performance) – desempe-

nho é o resultado mensurável, quantitativa ou qualitativamente, de uma ação de-

sempenhada por um sistema, processo, produto ou serviço. Ex.: o tempo utilizado 

para desempenhar uma determinada atividade. 

As definições dos termos utilizados ajudam-nos a compreender que o que se pretende é 

que a organização comunique aos seus fornecedores externos as suas “necessidades e 

expectativas (expressas)” para a (i) “vigilância, exame, inspeção, fiscalização ou compro-

vação” e (ii) “determinação do status (do sistema, processo, produto ou serviço)” do “re-

sultado mensurável” do fornecedor externo a serem aplicadas (em (i)-controlo e (ii)-mo-

nitorização) pela organização. 

A interpretação mais óbvia da alínea e) do ponto 8.4.3 da norma é a de que a organização 

deve comunicar os seus requisitos para as suas atividades, ou atividades de outrem, de 

controlo e monitorização do desempenho dos fornecedores externos, que a organização 

venha a aplicar no futuro. Parece existir uma clara indicação de que a comunicação dos 

requisitos para o controlo e monitorização do desempenho dos fornecedores externos 

deve ser feita à priori em relação às atividades de controlo e monitorização. 

Da mesma forma, a norma parece indicar claramente que a organização deve comunicar 

aos seus fornecedores externos todas as suas necessidades e expectativas (requisitos, 
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quando expressos) para poder efetuar futuras atividades de controlo e monitorização. Se 

partirmos do próprio texto da norma, estas atividades de controlo deverão incidir nos pro-

cessos, produtos e serviços, de forma a garantir que os mesmos cumprem com os requi-

sitos definidos para os mesmos, podendo ainda incidir na aprovação: (i) dos produtos e ser-

viços; (ii) dos métodos, processos e equipamento utilizado; e, (iii) na libertação dos pro-

dutos e serviços. Mais, as atividades de controlo e monitorização podem também cobrir 

as competências das pessoas, as interações entre fornecedores externos e a organização, 

e verificações e validações a efetuar nas instalações dos fornecedores externos. 

Esta interpretação parece levar à hipótese de que a alínea e) do ponto 8.4.3 da norma tem, 

por um lado, um carácter redundante, na medida em que repete a necessidade de comuni-

car o que as outras alíneas do mesmo ponto já determinaram, e, por outro lado, um carác-

ter supérfluo, pois não acrescenta nada ao que já foi dito. Seguindo esta última linha in-

terpretativa, o conteúdo da referida alínea pode parecer que faria mais sentido se surgisse 

autonomamente no texto do mesmo ponto da norma, separado das restantes alíneas, mas 

depois destas, pois está intrinsecamente ligado às mesmas. 

Outra possível interpretação para a alínea e) do ponto 8.4.3 da norma é a de que a mesma 

se refere exclusivamente às necessidades e expectativas (requisitos, quando expressas) da 

organização para desenvolver atividades de controlo e monitorização que possam não 

estar incluídos nas restantes alíneas. Segue esta linha de argumentação os casos em que a 

organização tem de definir requisitos de comunicação e informação devidamente situados 

no tempo e relacionados com determinadas ações de processo (ex.: informação de con-

clusão de amarração duma estrutura anterior a betonagem), ou requisitos de efetuação de 

ações (ex.: recolha de provetos do betão utilizado na betonagem duma estrutura). Efeti-

vamente, a organização pode ter necessidade de ter da parte do fornecedor externo infor-

mações ou ações que não farão parte da caraterização dos processos, produtos ou serviços, 

e das respetivas aprovações, das competências das pessoas, das interações entre as partes 

ou, ainda, das verificações e validações nas instalações dos fornecedores externos, de 

forma a exercer o necessário controlo e monitorização daqueles. Sendo este o caso, a 

alínea e) está em tudo devidamente posicionada. 

Como veremos a seguir, não existe uma clarificação sobre a prevalência de uma das linhas 

interpretativas sobre a outra, ou mesmo da óbvia eliminação de uma delas. 
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2.4 A discussão em torno das interpretações dadas por algumas 

entidades e profissionais da qualidade 

Três dos documentos mais utilizados para ajuda á interpretação da Norma ISO 9001 são 

o “Guia do Utilizador - ISO 9001” da APCER, o “Quality at a glance – ISO 9001:2015 

Guidance” da TUV e a “Technical Specification ISO TS 9002 – Quality management 

systems – Guidelines for the application of ISO 9001:2015”. Foi na leitura destes três 

documentos que identificamos motivos para discussão sobre as interpretações dadas ao 

ponto 8.4.3 da norma ISO 9001:2015. É sobre os mesmos que será feita a seguinte análise 

crítica. 

De acordo com o Guia de Interpretação da APCER, “a comunicação dos requisitos pode 

ser feita através da informação dos códigos do artigo do fornecedor em catálogos, de 

especificações técnicas, cadernos de encargos ou desenhos técnicos. O grau de detalhe é 

variável, dependendo nomeadamente da importância e complexidade dos P&S. A infor-

mação sobre quantidades, prazos, locais de entrega e resultado do serviço, são igual-

mente requisitos a detalhar nos documentos de compra. No caso dos processos, a comu-

nicação aos fornecedores dependerá em grande parte do conhecimento por parte da Or-

ganização relativamente aos produtos ou serviços a fornecer. Os requisitos de aprovação 

podem incluir procedimentos de verificação, planos de inspeção e ensaio, fazer referên-

cia a normas, definir equipamentos de M&M a utilizar. Devem estar claramente estabe-

lecidos os canais de comunicação com os fornecedores que podem variar em função dos 

temas a comunicar. É considerada uma boa prática a atualização periódica das especi-

ficações dos fornecedores e da documentação relevante especificada, tais como certifi-

cações de sistemas de gestão, de produtos ou outros.” 

No sentido de demonstrar a conformidade com a norma, o guia da APCER indica que 

“Onde relevante esta comunicação é suportada em informação documentada. Exemplos: 

encomendas, contratos, cadernos de encargos, ofícios, e-mails, atas de reunião com os 

fornecedores e qualquer tipo de Informação documentada comunicada ao fornecedor, 

relativamente ao método a implementar na avaliação do seu desempenho” (i). 

Na comparação com a edição anterior da norma, o guia da APCER refere o seguinte: 

“Fica agora claro que a Organização deve comunicar ao fornecedor os requisitos dos 

produtos, processos e serviços. Em vez de comunicar procedimentos deve agora comuni-

car métodos. Deve comunicar competências requeridas e não somente de qualificação 

de pessoal. Deve agora comunicar os seus requisitos para interações entre 
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a Organização e o fornecedor, bem como os requisitos que vai aplicar no controlo e 

monitorização do fornecedor(ii). Finalmente requer que sejam comunicados requisitos 

para atividades de verificação e validação que a Organização ou o seu cliente tencionam 

fazer nas instalações do fornecedor, que se mantém da edição anterior onde estava na 

secção 7.5.3.” 

O guia da TUV, “Quality at a glance – ISO 9001:2015 Guidance”, refere que “The or-

ganisation must regulate and clearly communicate the requirements for the products and 

services of external providers and their controls. The organisation‘s information to ex-

ternal providers should be checked. This can be done simply on the basis of a checklist, the 

four-eye principle (principle of dual control), or even a telephone confirmation. The in-

formation to external suppliers should cover all relevant criteria for the product/service, 

such as technical characteristics, types of tools, packaging, identification, laboratory 

analyses, test records etc. External providers must be monitored. How the organisation 

manages such monitoring shall be communicated to the provider (e.g. supplier au-

dits)”(iii). 

O mesmo guia ainda dá exemplos de evidência do processo: “Supplier audit. Product 

specification (including approval of methods, processes or equipment). Evidence of per-

sonnel qualification. Order specification document. Order list, piece list. Service level 

agreement / delivery contract. Quality assurance agreement”. 

A ISO TS 9002:2016 é uma especificação técnica de interpretação da indústria automóvel 

e refere o seguinte, relativamente ao ponto 8.4.3 da norma ISO 9001:2015: 

“The organization should ensure its requirements are complete, clear and address any 

potential sources of ambiguity or confusion; both parties should agree to what is re-

quired. It is essential that all relevant details are clearly stated at the time of ordering; 

these can include, for example, drawings, catalogue or model numbers, response times, 

and the required delivery date and place…” “The purchasing information should provide 

details related to any methods, processes, and equipment that should be used, e.g. certain 

welding techniques, the use of specific calibrated equipment, or employee uniforms. 

Other factors that need to be clearly stated could relate to, for example, packaging, la-

belling, certificates of analysis, or test results. While it is essential to fully describe what 

is needed, unnecessary detail can lead to misunderstanding and incorrect provision. The 

information should specify any competence requirements needed for persons from the 

external provider, such as a certified welder, or a qualified lawyer. Requirements for 
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how the external provider is to communicate with the organization should be included, 

such as a planned set of meetings to review progress, or identifying who in the organiza-

tion will be their primary point of contact. The performance of external providers needs 

to be monitored. The type and frequency of the monitoring that the organization will use 

should be included in the information(iv). This could specify the level of performance that 

the external provider has to meet, or provide information relating to how the results of 

the organization’s performance evaluations will be communicated (v). At times, the or-

ganization or its customer could need to perform verification or validation at the premises 

of the external provider. This could be due to the size of the product, nature of the service, 

or due to time constraints for delivery”. 

Assim, temos cinco momentos que se apresentam relevantes para a discussão. 

No primeiro, o Guia da APCER refere que “Onde relevante esta comunicação é supor-

tada em informação documentada. Exemplos: encomendas, contratos, cadernos de en-

cargos, ofícios, e-mails, atas de reunião com os fornecedores e qualquer tipo de Infor-

mação documentada comunicada ao fornecedor, relativamente ao método a implementar 

na avaliação do seu desempenho” (i). Esta interpretação parece óbvia e de plena oportu-

nidade quando a organização desenvolve e implementa um qualquer processo direto de 

controlo e monitorização sobre o fornecedor externo, o que implicará sempre uma qual-

quer avaliação, qualitativa ou quantitativa, do resultado final (output) do desempenho do 

fornecedor. É o caso do dono de obra que exige um determinado número de provetos do 

betão utilizado na betogagem da estrutura de betão armado da obra, em que os provetos 

são um requisito para o controlo e monitorização do desempenho do fornecedor externo, 

sendo que este requisito para o controlo e monitorização do desempenho do fornecedor 

externo deve ser devidamente comunicado em tempo útil. Mas a mesma interpretação não 

parece servir para justificar que a organização tenha de enviar aos seus fornecedores ex-

ternos o seu método de avaliação anual dos desempenhos dos mesmos, como é, frequen-

temente, sugerido em várias ações por diferentes profissionais da qualidade. Voltemos ao 

texto da norma: “A organização deve comunicar aos fornecedores externos os seus requi-

sitos para: o controlo e a monitorização do desempenho do fornecedor externo a serem 

aplicados pela organização”. O método que a organização utiliza para avaliar os seus for-

necedores externos não é um requisito para estes, na medida em que a ação de avaliação 

é desempenhada pela organização e não pelos fornecedores externos. A atividade de ava-

liar que a organização desenvolve será assente no cumprimento, ou não, do fornecedor 

externo com os requisitos apresentados 
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pela organização quanto às características funcionais e de desempenho dos produtos ou 

serviços fornecidos, das condições comerciais, de logísticas e de outras. Isto não implica 

que o fornecedor externo tenha de fazer mais alguma ação relacionada com o método e 

respetivos critérios implementado na sua avaliação, para além do cumprimento dos requi-

sitos de compra. Assim, não parece que a comunicação do método utilizado na avaliação 

do fornecedor externo, sem qualquer intervenção direta do mesmo, seja parte do requisito 

do ponto 8.4.3 da norma. A interpretação do Guia da APCER apresenta-se clara, pare-

cendo inequívoca e inquestionável. 

O segundo momento para discussão é ainda do Guia da APCER, em que o mesmo refere 

que “Deve ... comunicar os seus requisitos para interações entre a Organização e o for-

necedor, bem como os requisitos que vai aplicar no controlo e monitorização do forne-

cedor (ii)”. Aqui o texto também parece claro e não sujeito a qualquer erro de interpreta-

ção. De resto é bem explicito ao referir “os requisitos que vai aplicar no controlo e monito-

rização”. Contudo, esta explicação não passa de uma repetição do texto da norma e não 

acrescenta nada à questão da interpretação da alínea e) do ponto 8-4-3 da norma. Mais 

uma vez, e conforme explicação dada em exemplo anterior, a organização tem de comu-

nicar os requisitos que vai utilizar no processo de controlo e monitorização do fornecedor 

externo, devendo todos eles fazer parte da encomenda ou contrato firmado entre as partes. 

Contudo, esta interpretação não deve ser utilizada para justificar a necessidade de comu-

nicação dos mesmos requisitos para além da forma de comunicação contida na encomenda 

ou no conteúdo do contrato firmado entre as partes. 

O terceiro momento é retirado do guia da TUV, em que é referido “External providers 

must be monitored. How the organisation manages such monitoring shall be communi-

cated to the provider (e.g. supplier audits)”(iii). Aparentemente, esta linha de interpreta-

ção nada trás de novo, se tomarmos como referência o exemplo que é dado: “auditorias 

ao fornecedor”. Contudo, “(a forma) como a organização gere tal monitorização deve ser 

comunicada ao fornecedor” pode levar a interpretações diferentes da linha dada pelo 

exemplo fornecido. Esta descrição interpretativa pode levar à ideia de que a organização 

deve fornecer ao seu fornecedor informação sobre o seus métodos e critérios de avaliação 

a aplicar, ou ainda sobre os resultados da mesma. Contudo, os exemplos dados sobre 

evidências do processo em nada referem ou indiciam que tal possível ideia interpretativa 

seja justificada. Há ainda a referir que o termo “controlo” foi retirado desta referência 

interpretativa, mantendo-se apenas o termo “monitorização”, eliminando, assim, as con-

sequentes elações que daí pudessem advir. 
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No quarto momento, temos uma referência da especificação técnica ISO TS 9002:2016, 

em que a mesma estabelece que “The performance of external providers needs to be mo-

nitored. The type and frequency of the monitoring that the organization will use should be 

included in the information(iv)”. Estranhamente, a especificação técnica de interpretação 

também não utiliza o termo “controlo” (control), referindo apenas que “o desempenho 

dos fornecedores externos necessita de ser monitorizado”. Se partirmos da definição de 

“monitorização” na ISO 9000, em que “monitoring: determining the status of a system, a 

process, a product, a service”, então o que a organização deve fazer é determinar o “sta-

tus” do desempenho do fornecedor externo quanto aos processos, produtos e serviços for-

necidos por este. A norma de interpretação acrescenta que “o tipo e frequência da moni-

torização que a organização utilizará deve ser incluída na informação”. Desta forma, a 

organização deverá comunicar o tipo de monitorização que pretende aplicar e quando o 

pretende fazer. Esta interpretação parece ser oportuna quando a organização necessitar do 

envolvimento ou de algum tipo de ação do seu fornecedor externo para desenvolver a 

monitorização sobre os processos, produtos e serviços fornecidos por este. Esta interpre-

tação está alinhada como alguns dos exemplos dados no ponto “III. Exemplos para ajuda 

à interpretação do texto da norma” deste artigo. Contudo, não nos parece que a mesma 

interpretação possa levar a que a organização seja obrigada a comunicar aos seus forne-

cedores externos o seu método e critérios de avaliação dos fornecimentos e da avaliação 

periódica (anual ou outra) dos últimos, conforme argumentaremos no próximo ponto. 

No quinto e último momento desta discussão, temos a referência “This could specify the 

level of performance that the external provider has to meet, or provide information 

 relating to how the results of the organization’s performance evaluations will be commu-

nicated (v)”. A norma de interpretação indica que em certas situações a organização pode 

ter a necessidade de comunicar aos seus fornecedores externos o nível de desempenho 

que espera deles, ou como a organização comunicará a seu fornecedor externo os resulta-

dos da avaliação do desempenho do mesmo. Note-se que a norma utiliza o termo “pode” 

(could), não dando caracter obrigatório à sua interpretação. Efetivamente, existem situa-

ções em que o nível de desempenho esperado ou exigido no fornecimento de um processo, 

produto e serviço por um fornecedor externo pode ser comunicado, como nalguns dos 

exemplos dados no ponto “III. Exemplos para ajuda à interpretação do texto da norma” 

deste artigo. Da mesma forma, a organização pode informar (não tem de) os seus forne-

cedores externos sobre a forma como comunicará os resultados da avaliação do 
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desempenho dos mesmos. Contudo, esta última nota interpretativa assume que os resul-

tados da avaliação de desempenho do fornecedor externo são sempre comunicados pela 

organização. Não nos parece que esta assunção seja aceitável, na medida em que em ne-

nhum lugar a norma refere que os resultados da avaliação do desempenho dos fornecedo-

res externos devam ser comunicados, apesar de esta poder ser uma boa prática. Aqui, deve 

ser feita a ressalva que a interpretação da ISO TS 9002:2016 é fortemente influenciada 

pela prática corrente e linha de pensamento próprias da indústria automóvel, per se mais 

exigente que as práticas generalizadas no cumprimento dos requisitos da norma ISO 9001 

pelas mais diferentes indústrias e atividades económicas. 

Existe ainda uma interpretação na internet, entre muitas outras, que pode trazer alguma 

luz à discussão. O site Marnie Schnidt (http://marnieschmidt.com/iso90012015-52-wk- 

challenge-wk-36-8-4-3-information-for-external-providers/) refere, relativamente ao 

ponto 8.4.3, alínea e) da norma ISO 9001:2015: “A clear process of not only monitoring 

(score cards), but control meaning consequences or countermeasures to minimize risk to 

the product/service provided to the ultimate customer must be in place. Should an exter-

nal provider fail to perform, the organization must have some method of still ensuring the 

ongoing quality and integrity of its products/services”. Não clarificando exatamente 

como cumprir com este requisito normativo, não deixa de esclarecer que “compete à or-

ganização ter algum método para garantir a qualidade e integridade dos produtos/serviços 

quando o fornecedor falha no seu desempenho”. Para esse efeito deve, não só monitorizar, 

mas também, ter meios ou medidas para minimizar o risco de entregar produtos/serviços 

aos clientes que não satisfaçam os requisitos destes. Parece claro que os exemplos dados 

anteriormente neste artigo estão alinhados com esta linha interpretativa. 

 

3. Conclusões 
 

Parece que o espírito da norma pretende levar a que as organizações não avaliem os seus 

fornecedores externos em critérios que sejam desconhecidos para os mesmos. 

Se a organização, aquando da encomenda, acordo ou contrato, não define nenhum requi-

sito relativamente ao prazo de entrega para o seu fornecedor externo, não deverá, em 

circunstância alguma, avaliar o mesmo requisito na receção da entrega ou na avaliação pe-

riódica desse mesmo fornecedor. A avaliação de critérios não comunicados aos 
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fornecedores externos, quer na encomenda como em contrato, revela, no mínimo, falta de 

transparência do processo de avaliação dos interessados. Da mesma forma, o contrário 

não se manifesta adequado, na medida em que a organização coloca exigências aos for-

necedores externos que não são valorizadas em sede da sua avaliação. Assim, para bene-

fício da satisfação da organização, apenas devem ser comunicados os requisitos que são 

importantes para a organização, sujeitos as variações, e que merecem uma devida moni-

torização ou controlo. 

Não parece ser esta a interpretação de muitos auditores de entidades certificadoras. Algu-

mas das não conformidades ou oportunidades de melhoria mais identificada em relatórios 

de auditoria de terceiras partes sobre o ponto 8.4.3, alínea e) da norma ISO 9001:2015 

são como as seguinte: (i) “(não demonstrou, ou deve) comunicar ao fornecedor externo, 

o controlo e a monitorização aplicados pela organização, na avaliação de desempenho 

aplicado ao fornecedor”; ou, (ii) “Não se encontra evidenciado a forma de comunicação 

do controlo e monitorização do desempenho aos fornecedores externos”. 

É frequente encontrar situações em que é também sugerido em relatórios de auditorias 

que a organização envie aos seus fornecedores externos “os critérios de avaliação dos 

fornecedores externos”, “o método de avaliação dos fornecedores externos” e “os resul-

tados da avaliação (anual) dos fornecedores externos”. 

Estas interpretações de diferentes profissionais da qualidade, não só de auditores mas 

também de consultores, parecem estar desalinhadas com o espírito da norma no que diz 

respeito à alínea e) do ponto 8.4.3. Em nenhum local da norma, ou na literatura interpre-

tativa mais aceite e apresentada anteriormente neste artigo, se verifica qualquer referência 

a que a organização tenha de comunicar aos seus fornecedores externos os seus critérios 

internos para a avaliação, a descrição da sua metodologia de controlo e monitorização e, 

muito menos, a metodologia de avaliação, ou até os resultados saídos da avaliação, con-

trolo ou monitorização. Em nenhum dos exemplos acima, os auditores referem os “requi-

sitos” para o controlo e monitorização, o que é, efetivamente, dito na norma. 

Com base nestas considerações, parece que as referidas interpretações estão fora do espí-

rito da norma, manifestam-se como verdadeiros abusos que em nada contribuem para a 

boa interpretação e cumprimento da norma ISO 9001:2015. 

Seria do interesse geral que as comissões técnicas de normalização nacionais e a própria 

ISO viessem a terreiro fazer alguma luz sobre este assunto. 
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Resumo (Resumen): 

São encontradas na literatura menções das dificuldades percebidas por algumas em-
presas, principalmente nas de menor porte, para adotar e manter um sistema de ges-
tão de qualidade implantado. O objetivo deste artigo é entender as dificuldades que 
Pequenas e Médias Empresas possuem para manter em vigor um Sistema de Gestão 
da Qualidade baseado na ISO9001. Para tal, as dificuldades foram levantadas a par-
tir da literatura em três importantes blocos: CMMI, ISO9004 e FCS. O método de 
pesquisa aplicado foi Survey, em escala Likert de 6 pontos, delimitando-se a apli-
cação dos questionário às empresas certificadas no Estado de São Paulo - Brasil. O 
resultado obtido foi a confirmação da baixa percepção das dificuldades menciona-
das na literatura e presentes nas empresas objetos de estudo. Essas dificuldades fo-
ram agrupadas em 6 dimensões, com as seguintes abordagens: estratégia, avaliação 
e resolução de problemas, satisfação dos stakeholders, gestão do conhecimento, ges-
tão de recursos e desenvolvimento organizacional. 

 
 

Se encuentran en la literatura menciones de las dificultades percibidas por algunas 
empresas, principalmente en las de menor porte, para adoptar y mantener un sistema 
de gestión de la calidad implantado. El objetivo de este artículo es entender las di-
ficultades que las Pequeñas y Medianas Empresas poseen para mantener en vigor un 
Sistema de Gestión de la Calidad basado en la ISO9001. Para esto, las dificultades 
se plantearon a partir de la literatura en tres importantes bloques: CMMI, ISO9004 
y FCS. El método de investigación aplicado fue el Survey, en una escala Likert de 6 
puntos, delimitando la aplicación de los cuestionarios a las empresas certificadas en 
el Estado de São Paulo - Brasil. El resultado obtenido fue la confirmación de la baja 
percepción de las dificultades mencionadas en la literatura y presentes en las em-
presas objetos de estudio. Estas dificultades se agruparon en 6 dimensiones, con los 
siguientes enfoques: estrategia, evaluación y resolución de problemas, satisfacción 
de los stakeholders, gestión del conocimiento, gestión de recursos y desarrollo or-
ganizacional. 

 
Palabras clave: ISO9001, Mantenimiento del SGC, Percepción de las dificulta-
des, PME. 
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Abstract: 

Literature mentions that there are difficulties felt by some companies, especially the 
smaller ones, to adopt and maintain quality management system. This paper aims 
to understand the difficulties that Small and Medium Sized Companies have in order 
to maintain a Quality Management System based on ISO9001. The difficulties were 
raised from the literature in three important blocks: CMMI, ISO9004 and CSF. The 
survey methodology was applied added to a 6-point Likert Scale, delimiting the 
questionnaire application to certified companies in State of São Paulo, Brazil. The 
result obtained confirmed the low perception of the difficulties mentioned in the 
literature and existent in the companies studied. These difficulties were grouped into 
6 dimensions, and summarized in the following approaches: strategy, problem eval-
uation and resolution, stakeholder satisfaction, knowledge management, resource 
management and organizational development. 

 
Keywords: Difficulties Perception, ISO9001, Maintenance of the QMS, SME. 

 
 

 
1. Introduction 

Literature mentions there are difficulties felt by some companies, especially the smaller ones, 

to adopt and maintain quality management system. These companies are considered in devel-

oping countries the major contributors to the economies. Some authors study these challenges, 

aiming to create frameworks that enable barrier confrontation (BASIR; DAVES, 2016; MUS-

TAPHA; JUSOH; NOR, 2015; MAJUMDAR; MANOHAR, 2016). 

This work is justified because SMEs are the major employer companies in Brazil, including 

State of São Paulo. It can be observed different difficulties encountered by many companies in 

maintaining a Quality Management System, which according to Moreira (2016) are due to a 

poor implementation. 

Therefore, this paper aims to study existing difficulties for QMS’s effective maintenance in 

SMEs in Brazilian São Paulo State, according to the references: the QMS Maturity Level (CAR-

NEGIE MELLON UNIYERSITY, 2004), the Sustainable Success of an Organization (ABNT 

ISO 9004, 2010) and the Critical Success and Problem Factors (WAHID; CORNER, 2009). 

The question presented is: what are the main difficulties for the quality management system 

maintenance in SMEs? 



Monise Coutinho Dias ■ Paulo Sérgio de Arruda Ignacio 

 
 

 

181                                           I X E N C O N T R O D E T R Ó I A 
                               Q U A L I D A D E , I N V E S T I G A Ç Ã O E D E S E N V O L V I M E N T O 

 
 
 
 

2. Theoretical Review 
 

The first emerging quality-oriented standard was British Standards (BS) 9000 in the electronics 

industry, followed by BS5179, which came as a pilot to quality assurance and finally the 

BS5750 published in 1979 (PARIS, 2011). 

Based on these standards came the ISO9000, which proposed that the company instead of re-

quiring a certification for each customer, it would have only one auditing by qualified inde-

pendent auditors. This certification was accepted in all countries of the European Economic 

Community (EEC) and was a requirement to access these markets (ISO, 2018). 

Despite the whole ISO9000 approach for improvement, according to companies participating 

in a research conducted in Italy, ISO9001 certification does not bring any improvement in per-

formance, such as cost reduction (CHIARINI, 2016). 

It means that the implementation of ISO9001, cannot be considered the solution of organiza-

tional problems. In this way, it can be asserted that improvement is not a norm consequence, 

but it comes from all the culture that it proposes and must be daily followed. 

Small and Medium Enterprises (SMEs) contribute significantly to Brazilian Gross Domestic 

Product (GDP), besides, they play a fundamental role in the job generation. They mean about 

30% of the Brazilian GDP and employ approximately 15 million people in the country (PwC, 

2013; SEBRAE, 2014). 

However, SMEs investment in certifications is prioritized by the detriment of worker qualifica-

tion, which does not promote the expected quality and productivity improvement at the organ-

ization, since has been ignored the ISO9004 proposed for a sustained success model: Manage-

ment, Strategy and Policy, Resources, Processes, Monitoring and Measurement and, Improve-

ment, Innovation and Learning (CORREA, 2005; ABNT, 2010). 

Karadag (2015) reinforces that the reason for failures in SMEs are financial problems. He states 

SMEs face several challenges, in addition the problems arising from "poor financial manage-

ment" are mainly reported as the causes failures in SMEs. 

According to Olander, Hurmelinna-Laukkanen & Mähönen (2009) all the difficulties faced by 

these businesses exist due to limited resources, which trigger a series of difficulties and barriers, 

which are faced by SMEs daily. It distances them strongly from the competitive advantage, 

when compared with big companies from the same sector. 
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2.1. Management System Maturity 

CMM (Capability Maturity Model) emerged in the 1980s as a model for risk assessment during 

software companies hiring by the United States Department of Defense (CMMI, 2010). 

From CMM derives the Capability Maturity Model Integration (CMMI ®), a maturity model 

used to improve organization process, product and service, aiming to develop the latter, so that 

development and maintenance practices could be applied throughout the entire process: from 

design to customer delivery and maintenance (CMMI, 2006). 

In general, CMMI ® has as audience all those who are interested in process improvement, which 

is part of a development and maintenance environment. This model is also recommended for or-

ganizations that want to know their maturity level, for those who know what they want to im-

prove and for others who want to get an overview of CMMI ® (CMMI, 2006). 

Although PMEs have eventually economic problems, their organizations structures have some 

advantages compared to larger ones. They have reduced organizational policies, smaller work 

teams, and clearer central control. The reduced number of employees can help communication 

and coordination employed in a new process. In addition, in smaller companies the motivations 

of employees are generally more easily aligned with the organization goals, which would facil-

itate a process improvement software adoption and implementation (STAPLES; NIAZI, 2010). 

 
2.2. ISO9004 

ISO9004 is named "Management for the sustained success of an organization: a quality man-

agement approach”, as well as it is part of ISO9000 standard family and it provides guidelines 

for organization sustained success management, through orientations that aim to support an or-

ganization that is embedded in a complex, demanding, and rotating environment to achieve 

success on a sustained mode, based on a QMS (ABNT, 2010). 

However, ISO9004 is not a certification standard. It only provides support for the implementa-

tion and maintenance of other standards. In addition, the standard can be applied in any organi-

zation, regardless of size, type or activity (ABNT, 2010). 

As a tool for sustained success, the standard also presents a maturity evaluation model, in order 

to measure the maturity level reached by a QMS. One self-evaluative model is found in the 

appendix of ISO9004:2010 and consists of five levels of maturity, considering the following 

topics: management of the sustained success of an organization; strategy and policy; resource 
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management; management processes; monitoring, measurement analysis and review; and inno-

vation and learning improvement (ABNT, 2010). 

 
2.3. Critical Success Factors 

The Critical Success Factors (CSFs) concept emerged in the 1960s with D. Ronald Daniel (GIL; 

IBARRA, 2014) and has been addressed and discussed for several organizations and academics 

that believe organization priorities can be precisely met through a strategic perspective. 

Gil and Ibarra (2014) corroborate CSFs like a limited number of areas with satisfactory results, 

which will ensure a competitive and successful position in the market. By this concept, it pro-

poses to establish the CSFs from interviews with the largest executives in a market and extract 

from them the essential points to be successful in this market. In order to reach these points, 

objectives, performance evaluations and targets are established. 

CSF is a set of key performance areas, which are considered essential to fulfill the organization 

mission (CARALLI, 2004). According to Business Dictionary (2018), CSF is a limited number 

of characteristics, conditions, or variables that have a direct and serious impact on the effective-

ness, efficiency, and feasibility of an organizational activity, program, or project, and all related 

activities to FCSs, should be carried out with the utmost excellence in order to achieve the pre-

established objectives. 

Wahid e Corner (2009) identify critical success factors and problems in maintaining ISO9000 

requirements during the post-certification period. They see that much of the scientific work 

associated with ISO9000 certification addresses issues to how obtain certification and the im-

pact it has on the organizations implementing. The authors developed, based on the literature, a 

relationship between the CSFs and the problems found in maintaining certification. 

 
 

 
3. Methods 

 
3.1. Data Collect 

This research has an exploratory objective since it addresses a bibliographical survey and a 

questionnaire creation to obtain quantitative data. 

The content of this research data collection is based on 3 QMS maintenance themes, in 

accordance with ISO9001: CMMI, ISO9004 and CSF, presented in the literature review. 
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The questionnaire was used for addressed research, in order to corroborate the perception of 

these difficulties by SMEs. This questionnaire had profile questions (I1 to I11) and affirmations 

(P1 to P49). Table 1 presents the relationship of each question to the respective research blocks. 

 
Table 1 – Question in blocks 

 

Dimentions Questions Nomenclature 

Research participant identification 1 to 11 I1 to I11 

CMMI 12 to 18 P1 to P7 

ISO9004 19 to 48 P8 to P37 

CSFs 49 to 60 P38 to 49 

 

The survey questionnaire presents a quantitative characteristic, besides being able to obtain di-

rect knowledge of reality, quickly and economically (PRODANOV; DE FREITAS, 2013; GER-

HARDT; SILVEIRA, 2009). 

The questionnaire is based on Likert Scale, which is used to measure people agreement to cer-

tain construct-related statements that are of some interest to the user and that will measure the 

agreement degree from the participants with points at the researcher criteria (SILVA JÚNIOR; 

COSTA, 2014). 

In the research, the scale used has 6 points, since it is considered that results obtained in a 

median degree of an odd scale do not present concise conclusions. The questionnaire affirma-

tions are positive for maintenance, thus, the smaller results (disagreement) represent the greater 

difficulty and the greater results (agreement) greater ease. 

The inclusion criteria of the research participants are: 

a) Being classified as small and medium-sized enterprises, according to Table 2, from Bra-

zilian Service of Support to Micro and Small Enterprises (SEBRAE, 2006), with the pro-

viso that there are great similarities between micro and small companies, so the study kept 

the latter included in the consideration of SMEs (CEZARINO; CAMPOMAR, 2005); 

b) Being established in São Paulo State; 

c) Being registered as a valid certificate or certificate granted, which may be in active, 

canceled or suspended status, currently; 

d) Being registered in the "Accreditation Type Certification Body" as "Quality 

Management Systems"; 

e) Being registered with the standard ABNT NBR ISO 9001 2008 or 2015; 
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f) Being updated contact emails and activated for access at their websites. 
 
 

Table 2 – Enterprise size classification from SEBRAE 
 

Classification Number of Employees 

Micro Enterprize Until 19 employees 

Small Enterprize From 20 to 99 employees 

Medium 
Enterprize 

From 100 to 499 
employees 

Source: Adapted from SEBRAE (2006) 
 

3.2. Data Analysis 

The data analysis used SAS (Statistical Analysis System) software at the 9.3 version, licensed 

for the State University of Campinas (UNICAMP), due to the capacity to process a large num-

ber of data, besides the possibility of developing and applying statistical tools because of its 

versatile interface (UFJF, 2017). 

The questionnaires answers data were analyzed using Boxplot in order to eliminate possible 

atypical observations and obtain greater reliability (BUSSAB; MORETTIN, 2013). 

The diagram construction was made by three quartiles of the sample (Q1, Q2, Q3), determining 

the upper limit (UL) and lower limit (LL) according to the relations presented in Equations 2 

and 3 (MONTGOMERY; RUNGER, 2012). 

UL=Q3+1,5(Q3–Q1) (1) 

LL=Q1–1,5(Q3–Q1) (2) 

Cronbach's Alpha calculation was used as a way to assure the reliability and robustness of the 

sample. To use this tool, the measuring instrument must be a fixed items scale as the Likert 

Scale (TAVAKOL; DENNICK, 2011). 

To estimate alpha index, we consider a matrix X, m x n, corresponding to the quantified an-

swers, whose lines represent the research answers and the columns the questions elaborated by 

the researcher (LEONTITSIS; PAGGE, 2007). Equation 3 shows calculation (ALMEIDA et al. 

2010). 

Must be considered  2 as sum variance from each respondent answer,  2 as variance from each 
    

question, and k as a correction factor. Furthermore, α varies from 0 to 1, where minimum value 

is 0,7 (ALMEIDA et al, 2010). 
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The descriptive statistics is performed as a way of describing the data through position and 

dispersion measurements, such as mean, median, fashion and standard deviation, which are 

fundamental for sample behavior analysis and for subsequent calculations (BUSSAB; MORET-

TIN, 2013). 

Exploratory Factor Analysis (EFA) is used as a grouping of a original variables set through 

common factors. The EFA is a statistical instrument with the purpose of facilitating data inter-

pretation by grouping original variables through common factors. These factors describe the 

variables used in the research in a more succinct and less redundant way (FÁVERO et al, 2009). 

Scree plot test was used to select the number of factors. This test is given by the construction 

and analysis of the graph of eigenvalues of the sample versus the number of existing factors 

(FAVERO et al., 2005). This graph has the objective of finding the curve "elbow" (breaking of 

the graph), at which point the eigenvalues begin to present a more linear trend (REISE ET AL, 

2000). 

Data analysis also used the Promax method, which provides an oblique rotation, which assumes 

that there is some dependence between the variables, grouping them and making easy the inter-

pretation. For the effective calculation of an EFA, the sample size must be larger than the num-

ber of original variables, so that the correlation between the variables is calculated (HAIR et al., 

2006; SASS; SCHMITT, 2010). 

 
 

4. Result Analysis 
 

4.1. Results 

We analyzed responses from 23 questionnaires received, so that 69.6% were from the industrial 

sector and 30.4% from services. We also observed that 34.8% of the answers were from micro-

enterprises, 39.1% from small and 26.1% from medium-sized organizations, which indicates a 

heterogeneous and little biased population. 

Figures 1, 2 and 3 present the outliers analysis of each block of questions. The outliers presented 

were removed from the database in order to give more robustness to sample. Thus, those an-

swers that do not represent the sample were not taken into account for data analysis and, con-

sequently, not used to inference the population behavior. Ending outlier’s withdrawal resulted 

a sample of 13 respondents, for all 49 questions. 
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Figure 1 – CMMI Boxplot 
 

CMMI block presented two outliers (Figure 1). This shows consistency among the answers, 

since the disparity between them was small. Thus, the participating companies do not disagree 

on the level of difficulty or easiness in maintaining the QMS through attitudes that increase the 

degree of maturity. 

Figure 2 – ISO9004 Boxplot 
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ISO 9004 block featured seven outliers (Figure 2). It demonstrates the inconsistency between 

some responses. The high disparity leads to affirm that the participating companies did not pre-

sent an agreement level regarding the difficulty or easiness of maintaining the QMS through 

attitudes that lead to sustained success. 

Figure 3 – CSF Boxplot 
 

 

CSF block presented six outliers (Figure 3). This reveals a certain disparity and, consequently, 

some company’s disagreement regarding the difficulty or easiness in maintaining the QMS by 

knowing and coping with the critical success factors. After segregating the outliers, the total 

sample changed to 13 respondents. 

Cronbach's Alpha sample analyze for robustness and reliability presented values of 0.89 for the 

CMMI block, 0.95 for the block of ISO9004 and 0.91 for the block CSF. 

The descriptive statistics provided the arithmetic average, standard deviation, median and mode 

of each question. Table 3 presents all these values and highlights which block each question 

belongs to, also showing the quantity of valid samples in each one 
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Table 3 – Descriptive Statistics 
 

 
Questions Average Standard Median Mode  Questions Average Standard Median Mode 

C
M

M
I 

P1 4.43 0.90 5.00 5.0 
0 

IS
O

90
04

 

P26 4.94 1.14 5.00 5.0 
0 

P2 4.43 1.00 5.00 5.0 
0 

P27 3.44 1.50 3.50 5.0 
0 

P3 4.38 1.21 5.00 5.0 
0 

P28 4.69 1.31 5.00 6.0 
0 

P4 4.86 0.94 5.00 5,0 
0 

P29 4.5 1.12 5.00 5.0 
0 

P5 4.81 0.91 5.00 5.0 
0 

P30 4.94 0.83 5.00 5.0 
0 

P6 4.24 1.06 5.00 5.0 
0 

P31 5.44 0.50 5.00 5.0 
0 

P7 4.76 0.92 5.00 5.0 
0 

P32 4.25 1.35 4.50 3.0 
0 

IS
O

90
04

 

P8 3.63 1.05 4.00 4.0 
0 

P33 4.56 1.12 5.00 5.0 
0 

P9 3.38 0.99 3.50 4.0 
0 

P34 4.94 0.90 5.00 5.0 
0 

P10 5.06 0.83 5.00 5.0 
0 

P35 4.13 1.05 4.00 4.0 
0 

P11 4.94 0.66 5,00 5,0 
0 

P36 4.75 0.97 5.00 5.0 
0 

P12 3.56 1.50 4.00 4.0 
0 

P37 5.38 0.99 6.00 6.0 
0 

P13 4.38 0.86 4.50 5.0 
0 

C
S

F
 

P38 5.06 0.64 5.00 5.0 
0 

P14 5.06 0.90 5.00 5.0 
0 

P39 5.35 0.84 6.00 6.0 
0 

P15 4.81 1.13 5.00 6,0 
0 

P40 4.76 1.11 5.00 5.0 
0 

P16 4.69 1.04 5.00 5.0 
0 

P41 5.29 0.57 5.00 5.0 
0 

P17 4.81 0.95 5.00 5.0 
0 

P42 4.53 1.24 5.00 6.0 
0 

P18 3.50 0.87 3.50 3.0 
0 

P43 4.88 0.76 5.00 5.0 
0 

P19 4.13 0.93 4.00 4.0 
0 

P44 5.24 0.73 5.00 5.0 
0 

P20 4.06 1.48 4.00 4.0 
0 

P45 5.29 0.75 5.00 6.0 
0 

P21 4.81 1.07 5.00 5.0 
0 

P46 5.12 0.76 5.00 5.0 
0 

P22 4.69 1.10 5.00 6,0 
0 

P47 4.94 0.73 5.00 5.0 
0 

P23 5.50 0.61 6.00 6.0 
0 

P48 5.35 0.90 6.00 6.0 
0 

P24 4.44 0.93 4.50 5.0 
0 

P49 4.53 1.04 5.00 5.0 
0 

P25 5.06 0.83 5.00 5.0 
0 

 

 

Factorial analysis provides the relation and grouping of questions into 6 new factors groups. 

These factors were chosen based on the eigenvalue scree plot, shown in Figure 4. 



Quality Management System maintenance in Small and Medium-Sized Enterprises       190 

 
 

Figura 4 – Scree Plot 
 

 

According to Graph 1, factor 7 as the second elbow and this point is chosen as the first exclu-

sion. Thus, all 6 factors to the left of the elbow factor, form the set of factors that describe the 

research. 

Table 4 presents the correlations (by Promax analysis) of each question with their respective 

factor (F1, F2, F3, F4, F5 and F6). The highlighted values are those that present the highest 

correlations with respect to the factors, considering only values greater than 0.60. 
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Table 4 – EFA 
 

 
  

F1 F2 F3 F4 F5 F6 
  

F1 F2  F3 F4 F5 F6 
C

M
M

I 

P 
1 

0.6 
9 

0. 
36 

0. 
24 

0. 
60 

0. 
04 

0. 
14 

IS
O

90
04

 

P 
2 
6 

0. 
46 

0. 
77 

0. 
2 
0 

0. 
44 

0. 
45 

0. 
31 

P 
2 

0.3 
2 

0. 
53 

0. 
24 

0. 
73 

0. 
22 

- 
0. 
12 

P 
2 
7 

0. 
38 

0. 
11 

0. 
6 
4 

0. 
35 

- 
0. 
13 

- 
0. 
20 

P 
3 

0.5 
4 

0. 
68 

0. 
57 

0. 
40 

0. 
16 

0. 
43 

P 
2 
8 

0. 
52 

0. 
33 

0. 
6 
4 

0. 
38 

0. 
04 

0. 
38 

P 
4 

0.2 
8 

0. 
35 

0. 
45 

0. 
18 

0. 
46 

0. 
86 

P 
2 
9 

0. 
17 

0. 
33 

0. 
3 
4 

0. 
77 

0. 
42 

0. 
50 

P 
5 

0.7 
3 

0. 
36 

0. 
56 

0. 
11 

0. 
25 

0. 
63 

P 
3 
0 

0. 
23 

0. 
81 

0. 
3 
8 

0. 
32 

0. 
23 

0. 
66 

P 
6 

0.0 
6 

0. 
86 

0. 
02 

0. 
28 

0. 
23 

0. 
24 

P 
3 
1 

0. 
38 

0. 
41 

0. 
9 
2 

0. 
04 

0. 
30 

0. 
44 

P 
7 

- 
0.0 

2 

0. 
50 

- 
0. 
41 

0. 
25 

- 
0. 
31 

- 
0. 
05 

P 
3 
2 

0. 
30 

0. 
46 

0. 
5 
9 

0. 
35 

0. 
78 

0. 
52 

IS
O

90
04

 

P 
8 

0.7 
6 

0. 
23 

0. 
47 

- 
0. 
11 

0. 
36 

0. 
11 

P 
3 
3 

0. 
50 

0. 
54 

0. 
3 
2 

0. 
41 

0. 
69 

0. 
37 

P 
9 

0.8 
0 

0. 
32 

0. 
64 

- 
0. 
02 

0. 
32 

0. 
36 

P 
3 
4 

0. 
21 

0. 
50 

0. 
5 
6 

- 
0. 
27 

0. 
69 

0. 
58 

P 
1 
0 

0.8 
7 

0. 
27 

0. 
01 

0. 
35 

- 
0. 
16 

0. 
32 

P 
3 
5 

- 
0. 
16 

- 
0. 
03 

0. 
0 
7 

0. 
19 

0. 
77 

0. 
18 

P 
1 
1 

0.6 
1 

0. 
66 

0. 
46 

0. 
15 

0. 
57 

0. 
23 

P 
3 
6 

- 
0. 
09 

0. 
33 

0. 
2 
4 

0. 
80 

0. 
40 

0. 
21 

P 
1 
2 

0.2 
1 

0. 
15 

- 
0. 
16 

0. 
25 

0. 
65 

0. 
02 

P 
3 
7 

0. 
15 

0. 
80 

0. 
4 
5 

0. 
49 

0. 
41 

0. 
24 

P 
1 
3 

0.5 
2 

0. 
41 

0. 
24 

0. 
25 

0. 
45 

0. 
71 

C
S

F
 

P 
3 
8 

0. 
38 

0. 
80 

0. 
2 
7 

- 
0. 
03 

0. 
55 

0. 
50 

P 
1 
4 

0.8 
2 

0. 
12 

0. 
32 

- 
0. 
07 

0. 
38 

0. 
53 

P 
3 
9 

0. 
23 

0. 
84 

0. 
2 
9 

0. 
23 

0. 
02 

0. 
15 

P 
1 
5 

0.7 
7 

0. 
12 

0. 
13 

0. 
31 

0. 
13 

- 
0. 
07 

P 
4 
0 

0. 
36 

0. 
58 

0. 
0 
2 

0. 
71 

0. 
14 

0. 
21 

P 
1 
6 

0.6 
3 

0. 
50 

0. 
30 

0. 
15 

0. 
80 

0. 
36 

P 
4 
1 

0. 
25 

0. 
49 

0. 
2 
5 

0. 
23 

0. 
05 

0. 
81 

P 
1 
7 

0.4 
8 

0. 
36 

0. 
23 

0. 
23 

0. 
57 

0. 
84 

P 
4 
2 

0. 
47 

0. 
77 

0. 
4 
7 

- 
0. 
05 

0. 
50 

0. 
51 

P 
1 
8 

0.0 
2 

- 
0. 
08 

0. 
49 

0. 
36 

0. 
48 

0. 
57 

P 
4 
3 

0. 
59 

0. 
57 

0. 
5 
3 

0. 
36 

0. 
51 

0. 
52 

P 
1 
9 

0.3 
5 

0. 
29 

0. 
06 

0. 
83 

0. 
15 

0. 
42 

P 
4 
4 

0. 
49 

0. 
52 

0. 
3 
7 

0. 
58 

0. 
45 

0. 
36 
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 P 0.8 0. 0. 0. 0. 0.  P 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
2 4 57 41 00 31 29 4 46 85 5 35 41 38 
0       5   2    

P 0.5 0. - 0. 0. - P 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
2 7 55 0. 29 03 0. 4 13 60 8 19 28 46 
1   05   08 6   4    

P 0.7 0. 0. 0. 0. 0. P 0. - 0. 0. - 0. 
2 6 13 03 04 13 59 4 37 0. 7 05 0. 10 
2       7  03 4  06  

P 0.7 0. 0. 0. 0. 0. P 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
2 6 38 35 23 28 43 4 18 70 6 55 36 11 
3       8   0    

P 0.6 0. 0. 0. 0. 0. P 0. 0. 0. - 0. 0. 
2 1 30 09 26 58 45 4 35 47 6 0. 75 52 
4       9   2 01   

P - 0. 0. - 0. 0.  
2 0.1 23 77 0. 52 19 
5 4   02   

 
 
 
 

CMMI block presents as factors most relevant to the questions grouping: factors 1 and 2, which 

means that this block can be summarized in two main difficulties, if considered individually. In 

addition, in this block the question P7 does not belong to any factor. 

ISO 9004 block is the one that presents the largest number of statements. This is the block that 

consolidates the importance of summarizing the research in 6 main factors, because if 
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considered in isolation, it presents 6 relevant factors. In addition, in this block, questions P18 

and P21 do not belong to any factor. 

Finally, the CSF block presents a single main factor, being this the factor 2. Considering the 

factor two as a more relevant unusual factor of the 3 blocks, it is the one that best summarizes 

the difficulties of the group of research themes. In addition, in this block, questions P43 and 

P44 do not present any factor membership. 

 
4.2. Discussion 

Observing EFA results (Table 4) it is possible to state that there are six main subjects within 

which questions of the three blocks are related according to the answers of the research partic-

ipants. Through the questions identification pertaining to each of the six subjects we could define 

six major themes that describe the difficulties cited in each question and related in each subject. 

It is interesting to note that the issues belonging to the theme group do not necessarily belong 

to the same block previously defined in the literary review. 

In the first of the themes, 12 questions are related, and it is possible to identify that SMEs in the 

São Paulo State find difficulties in " Formulating effective strategy and planning through good 

relationships with stakeholders", even without the perception. From the 12 questions that par-

ticipate from group 2 belong to the block of issues related to CMMI, 10 are part of the block that 

addresses the issues of ISO9004 and none represent the last block of questions. In this way the 

issues that relate to this subject are addressed: 

 Developing (planning, execution and supervision) complex processes as well as   dealing 

with them; 

 Making identification of work products configuration; 

 Developing long-term planning with well-established goals, deadlines and 

accountability; 

 Making Identification of long-term risks and ownership of an ongoing strategy to 

mitigate them; 

 Ensuring effective attendance to any and all legal and normative requirements to which 

the organization proposes; 

 Establishing organization vision, mission and values as characteristics inherent in its 

activities and its political strategy; 

 Maintaining good relationship with the organization's stakeholders,  such  as suppliers, 

employees, customers and partners; 
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 Ensuring provision of necessary resources to carry out the existing processes activities; 

 Affording and possessing communication channel that is easily accessed by interested 

parties (suppliers, customers, employees and partners); 

 Making easy and affordable process mapping for all your employees and partners; 

 Developing and making available all documented work instructions processes to 

managers and agents; 

 Engaging and motivating employees and partners through the sharing of values, strategy, 

knowledge, information, experience in the organization. 

 
At the second theme were related 11 questions, identifying that there are difficulties in carrying 

out "Establishing effective activities evaluation and root problems resolution with the employ-

ees active participation ". Of these issues, 2 belong to the CMMI issues block, 3 are part of the 

block that addresses the issues of ISO9004 and 6 represent the block that refers to the FSC. The 

issues that relate to this second theme are: 

 Ensuring organizational body’s ability to deal with changes in a satisfactory way; 

 Providing autonomy to its employees, in order to improve decision-making power; 

 Maintaining employees life cycle, in order to stagnate their turnover; 

 Keeping critical analysis of their processes performance; 

 Ensuring ability of top management to provide financial resources and infrastructure to 

certification maintenance; 

 Making identification of problem root cause and acts in a corrective and preventive way, 

in order to avoid its recurrence; 

 Developing regular internal auditing program that takes into account the complexity and 

size of the organization, with seriousness and commitment; 

 Establishing working groups, such as audit team, reviews management, etc.; 

 Maintaining monitoring system of approved suppliers and partners of the organization; 

 Maintaining efficient performance indicators; 

 Ensuring ability to provide knowledge about the importance of Quality Management 

System (QMS) certification to employees. 

 
The third theme received 5 questions, so that the existence of difficulty not perceived in the 

"Ensuring satisfaction of customers and employees" was identified. This questions group has 

the peculiarity of not having any question that belongs to the block of questions related to 
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CMMI, only 4, which are part of Block 2 and 1 that represents Block 3. Related to this theme 

are the questions concerning: 

 Ensuring work environment with adequate infrastructure, including cleaning, organiza-

tion, identification, ventilation, lighting, hygiene, equipment and systems of protection 

and safety, among other aspects necessary for carrying out the activities; 

 Keeping measurement of reward and employees support, such as cash bonuses, promo-

tions, investments in training, among others; 

 Ensuring customer satisfaction level evaluation, as well as the resources for loyalty 

actions and customer recovery promotion; 

 Controlling quality products assured assertively; 

 Ensuring ability of employees to follow new or revised procedures and instructions. 
 
 

The fourth theme related 5 questions, identifying the existence of difficulty not perceived in the 

"Providing simple offering and knowledge management, with stakeholders’ participation for 

continuous improvement". This topic brings together 1 issue of the CMMI block of issues, 3 of 

the ISO9004 block and 1 of the FCS. The six issues are related to: 

 Developing internal teams ready to face challenges; 

 Ensuring management and control of tacit and explicit organization knowledge; 

 Establishing and maintaining innovation processes and continuous improvement, as well 

as the promotion of stakeholders’ participation; 

 Motivating promotion of good practices during the productive processes by the 

employees; 

 Proving amount of training that ensures the organization people development. 
 
 

The issue number five brought together 7 questions, identifying a theme that corroborates the 

difficulty in conducting "Keeping Internal satisfaction surveys and delivering constant feed-

backs, in addition to effectively managing objectives, goals, resources, and waste". This topic 

also does not present any question belonging to the first group of questions, but it groups 6 

questions from the second block and 1 from the last one. The questions are: 

 Monitoring and analyzing the organizational environment, such  as  internal climate 

research and internal satisfaction survey; 

 Establishing deadlines, responsibilities and authorities so that their strategic objectives 

can be achieved; 
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 Ensuring costs reduction through a resource management policy, such as water, energy, 

financial and material resources; 

 Ensure reduction of failures and wasting time and money through process optimization; 

 Maintaining a policy that is responsible for monitoring all its productive stages, ensuring 

the product management; 

 Maintaining a policy that provide resources to partners, such as shared   information, 

processes, technology and training; 

 Promoting constant feedback to people about process performance. 
 
 

The last issue relates to 4 grouped questions, so that the difficulty in "Valuing stakeholder and 

organizational development through sharing and managing knowledge and information" was 

identified. Related to this topic are 1 question that participates in the Block related to CMMI, 2 

issues from the block related to ISO9004 and 1 question related to the CSF. The questions are: 

 Establishing alternative analysis and evaluation during a decision-making process; 

 Ensuring engagement and promotion of information to organization stakeholders, such 

as suppliers, employees, customers and partners; 

 Ensuring ability to acquire and share skills, knowledge and techniques; 

 Keeping management of documents and records. 
 
 

There were questions that are not framed in any group, because they have correlation values 

lower than 0.60 for all six factors. These issues can be classified as weaknesses in maintaining 

a QMS, since they are not related to each other or with other maintenance difficulties, demon-

strating the inconsistency of the companies’ responses. Therefore, these questions justify and 

corroborate the difficulties lack of perception by the companies, which exist and are mentioned 

in the literature. 

The questions that do not belong to any group are 5, being 1 of the block of CMMI, 2 of block 

of ISO9004 and 2 of block of FCS. The approaches are as follows: 

 Ensuring ability to senior management accept employee opinions about the process and 

product in question; 

 Encouraging employees to draw a career plan; 

 Establishing designation of an authority for each organization process; 

 Ensuring ability to modify, simplify and improve the production process; 

 Ensuring ability to modify, simplify and improve documents, records and work 

instructions. 
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5. Final Remarks 

We diagnosed that these companies perceive little or no difficulty in maintaining the QMS, once 

the answers presented were very positive in relation of maintenance easiness, however, some 

issues were, not compatible with the literature that points critical factors to organizations suc-

cess, 

We performed an EFA that allowed the identification of six new themes, within which each 

question is related. These themes represent the main difficulties encountered by SMEs in São 

Paulo to maintain a QMS, such as ISO9001. Six themes found are: 

 Formulating effective strategy and planning through good relationships with 

stakeholders; 

 Establishing effective activities evaluation and root problems resolution with the em-

ployees active participation; 

 Ensuring satisfaction of customers and employees; 

 Providing simple offering and knowledge management, with stakeholders’ 

participation for continuous improvement; 

 Keeping Internal satisfaction surveys and delivering constant feedbacks, in addition to 

effectively managing objectives, goals, resources, and waste; 

 Valuing stakeholder and organizational development through sharing and managing 

knowledge and information. 

 
Finally, we identified weaknesses contributing to the affirmation of the difficulties existence 

and non-perception of them. 

We think that this research contributes to define the focal attention points during QMS mainte-

nance. These points should be considered as factors that need continuous improvement and 

constant action on the SMEs part, because if ignored they can lead to the system maintenance 

failure and, consequently, to certification loss. 
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Resumo: 

Os laboratórios que prestam serviços de calibração de instrumentos de medição e 
ensaios de equipamentos, devem implementar um sistema de gestão de qualidade 
baseado na norma ISO/IEC 17025. A sua acreditação leva ao reconhecimento das 
competências técnicas e qualificações necessárias à garantia da obtenção de resul-
tados válidos e fiáveis. Todavia, hoje as organizações estão sujeitas a um variado 
leque de outras exigências que tornam vital a implementação de um sistema inte-
grado de gestão (qualidade, ambiente e segurança) para o seu bom desempenho. O 
presente trabalho foi desenvolvido numa entidade acreditada pelo IPAC – Instituto 
Português de Acreditação – para a prestação de serviços tanto ao nível da calibração 
de instrumentos de medição como para a realização de testes quer em diversos equi-
pamentos elétricos (eletrodomésticos, comerciais e industriais) quer no âmbito do 
comportamento mecânico de diversos tipos de componentes estruturais, com vista à 
marcação CE. Inicialmente foi analisado o sistema de gestão implementado no âm-
bito da norma ISO/IEC 17025:2005. Esta análise teve como objetivo identificar 
quais os requisitos a implementar de acordo com as normas, ISO/IEC 17025:2017; 
ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007 de modo a definir 
estratégias conducentes à atualização do sistema existente. Sendo um estudo de 
caso, limitado à realidade de um laboratório de ensaios e calibração, os resultados 
do presente trabalho são um contributo para a implementação de um sistema inte-
grado de gestão em instituições idênticas, acreditadas pela norma ISO/IEC 17025, 
pretendendo ser ainda, um auxiliar para a transposição para a nova versão da 
ISO/IEC 17025:2017. 

 
Palavras-chave: ISO/IEC 17025, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, Sistemas 
integrados de gestão. 
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Abstract: 
Laboratories providing metrological calibration and equipment testing services shall 
implement a quality management system based on ISO/IEC 17025 standard. Such 
accreditation leads to the acceptance of the technical competencies and qualifica-
tions required to ensure the obtaining of valid and reliable results. However, organi-
zations are presently subject to a wide range of other requirements making think 
over the implementation of an integrated management system (quality, environment 
and safety), which is vital to ensure good performance. 

Present work results are coming from a study performed in an entity accredited by 
the IPAC (Portuguese Accreditation Institute) for the provision of services related to 
either metrological calibration or to performing several types of tests. Aiming to 
make the CE marking, the testing laboratory is geared to perform tests on electrical 
equipment (appliance, commercial and industrial holds) as well as on mechanical 
behaviour of several types of structural components. Initially, the management sys-
tem was analysed under ISO/IEC 17025:2005. In order to understand the strategies 
leading to the implementation of an integrated system, were identified the require-
ments to be implemented according to ISO/IEC 17025:2017. ISO 9001:2015 and 
OHSAS 18001:2007. As a case study, limited to the reality of calibration and testing 
laboratories accredited by ISO/IEC 17025:2005, the results of present work can con-
tribute for the update of the accredited system according to the new version of 
ISO/IEC 17025:2017 or to the implementation of an integrated management system 
in identical institutions. 

 
Keywords: Integrated Management System, ISO/IEC 17025, ISO 9001:2015, 
OHSAS 18001:2007. 

 
 

 
1. Introduction 

 
Calibration and testing laboratories provide important services to industry/markets and consum-

ers. Calibration and testing laboratories in order to demonstrate that they carry out their activities 

in an impartial, independent, and technically adequate manner, must be accredited according to 

ISO/IEC 17025 (Papadakis, Krokos and Trapalis, 2017). ISO/IEC 17025 is an “Accreditation” 

standard authorizing the laboratory to issue “Certifications” i.e. recognizing the qualifications 

and capabilities of laboratory to issue authentication certificates for the calibrations and tests 

performed. The certification and accreditation of management systems are activities differing 

in relation to the objectives and their respective references. According to ISO 9000, the certifi-

cation (of management systems, products and people) is one of the activities of conformity as-

sessment. On the other hand, accreditation is the recognition of the technical competence to 

perform conformity assessment activities, according to the same standard (Barradas and Sam-

paio, 2013). 
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ISO/IEC 17025 (ISO/IEC, 2005) is specifically addressed to relevant aspects related to labora-

tory skill to produce precise, accurate test and calibration data, including: 

 Technical competency of staff; 

 Validity and appropriateness of measurement methods; 

 Traceability of measurement and calibration to national standards; 

 Appropriate application and measurement uncertainty; 

 Suitability, calibration, and maintenance of test equipment; 

 The testing environment; 

 Sampling, handling, and transportation of test items; 

 Quality assurance of test, inspection, or calibration data. 

However, customer complaints regarding both the response times and the quality of the services 

provided are more frequent than the expected. ISO 9001 (ISO, 2015) can relate the quality and 

reliability of a service possibly expected by customers from a testing service provider without 

evaluating its technical competence. Therefore, the assessment based on ISO 9001 is insufficient 

to guarantee simultaneously the accuracy, reliability and validity of a test, inspection, or cali-

bration performed by an entity. Thinking in direct effect on own profitability and consequently 

in client satisfaction, the testing providers betake frequently ISO 9001 certification in addition 

to ISO/IEC 17025 accreditation. Having a quality management system implemented in accord-

ing to ISO 9001 and ISO/IEC 17025, the testing providers can guarantee to customers a greater 

technical sensitivity and, in addition, demonstrate the own quality of services. 

Privileging the making broader decisions with particular emphasis on the environmental and 

social implications, stakeholders require nowadays adoptions of more holistic views to guaran-

tee the business success (Rocha, Searcy and Karapetrovic, 2007). When an organization already 

has a management system such as ISO/IEC 17025 and wants to be certified by multiple stand-

ards, the integration management systems must be considered, according to Jonker & Kara-

petrovic (2004). This means that quality, environment, safety and other management systems 

are seen as different forms of the same system (Jonker and Karapetrovic, 2004). So, through the 

integration of management systems, organizations can provide customers with efficiency of 

their services and ensure the efficiency of their resources, bringing multiple benefits such as 

“internal cohesion benefits”, “benefits related to best use of the systems”, “strategic organiza-

tional benefits” and “system performance benefits” (Simon, Karapetrovic and Casadesús, 

2012). 
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The recent version ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC, 2017) now matches the newer standards 

such as ISO 9001:2015 (Tranchard, 2017): 

 Adopts the same High-Level Structure as ISO 9001:2015, adding terms and definitions 

as other ISO management system standards; 

 The risk-based thinking applied in this edition permit some reduction in   prescriptive 

requirements and their replacement by performance-based requirements; 

 A “laboratory” is clearly defined now; 

 The requirements relating to impartiality, confidentiality, complaints / appeals and 

management systems were adopted; 

 The requirements relating to “Purchasing services and supplies” and “Subcontracting of 

tests and calibrations” were combined; 

 Increases focus on process management, with greater emphasis on producing desired 

outputs. 

 Greater emphasis on leadership engagement. 

This paper intends to show the list of requirements to be introduced in either calibration or 

testing laboratories, accredited through ISO/IEC 17025:2005, in order to define the strategy to 

implement an integrated management system or the transition to the new ISO/IEC 17025:2017. 

 
2. Research methodology 

 
The main objective of present paper is to evaluate the integration of management systems in 

laboratories (ISO/IEC 17025, ISO 9001:2015 and OHSAS 18001:2007), taking into account the 

opportunity introduced by the new version of 17025 standard (ISO/IEC, 2017). In order to do 

so, according Yin, (2018) was carried out a case study approach, descriptive, that was consisted 

of an applied qualitative exploratory study resulting from a fieldwork that sought through data 

collection in an entity, accredited by IPAC, to provide calibration and testing activities. To pro-

tect confidentiality, the entity name will not be mentioned. 

In order to establish the validity and reliability of the case study results, multiple sources of 

evidence (interviews with managers and collaborators, information from reports and other doc-

umentation resources) were used (Barbour, 2002). Moreover, an active corroboration on the in-

terpretation of data between the authors and the organization interviewed was maintained (Yin, 

2018). 

According to Yin (2018), the theoretical framework was supported by the literature review, 

carried out in the structuring phase. Initially, the QSM (Quality System Management) already 
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implemented in both calibration and testing departments with basis on the ISO/IEC 17025:2005 

standard was analysed. In the data collection, semi-structured interviews were performed to the 

managers and collaborators of laboratories as well as the direct observation technique was con-

sidered too. In order to understand the updating process to an integrating system according to 

the ISO/IEC 17025:2005, ISO 9001:2015 and OHSAS 18001:2007 (BSI, 2007) standards, the 

list of requirements to be introduced to the current system was stablished. Being aware of the 

multiple factors to be balanced in the phase analysis, a useful category matrix was generated. 

In the evaluation phase, there was a disposition of evidence within the categories in the matrices, 

facilitating thus the definition of the strategy to be implemented. 

 
3. Results 
Interviews were performed to quality manager, to responsible for metrology and testing labor-

atories and staff, due to their relevance in current performance and, above all, in planning and 

implementing phases of the desired Integrated Management System. Those interviews was 

structured based on documentation analyses as well as the direct observation (as for instance, 

procedures, process maps and audit reports) evidencing, or not, the compliances with the re-

quirements standard of the implemented quality system, based on ISO/IEC 17025:2005. Docu-

mented evidences were found in general accordance with the requirements stablished by 

ISO/IEC 17025:2005, as expected. 

The studied entity intends to implement an Integrated Management System, including ISO 

9001:2015 and OHSAS 18001:2007 into the currently accredited system ISO/IEC 17025:2005. 

Given the new revision of standard 17025, structurally approaching it to ISO 9001:2015 and 

introducing the risk-based thinking. Such system integration may be easier if it is carried out 

concurrently with the upgrade of the already accredited quality system. 

In order to evaluate the organizational context on a risk-based thinking, a SWOT analysis (Table 

1) was performed allowing the study of internal and external environment of the concerned 

entity. 

The analysis shows that the entity under study should start by clearly establish a structured 

management philosophy in order to take advantage in market consolidation or in the business 

expansion, specifically exporting their services. So, ISO 9001:2015 is highly recommended in 

order to support and assist the management, considering the clients satisfaction. On the other 

side, the compliance of the requirements imposed by national law in terms of health and safety 

at work also contribute to the intended integration of the standards above mentioned (ISO/IEC 

17025:2005; ISO 9001:2015 and OHSAS 18001:2007). 
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Table 1 – SWOT analysis 
 

Strength Weaknesses 

Good institutional image 
The systematic and structured management philoso-

phy is barely perceptible 
Associative link to an IES Absence of clear definition to the promotional strategy 

Testing laboratory with international visibility 
Absence of a specific procedure to the staff perfor-

mance assessment 

Direct export potential in the testing laboratory - 
for instance CE marking; ENEC. 

 

Scope of accreditation areas  

Stabilized staff  

Opportunities Treats 

Growth of national exports of electrical equip-
ment to major markets (eg the Middle East) 

Entities accredited only as OVM - Metrological Verifica-
tion Bodies may extend their accreditations to areas of in-

dustrial metrology 

Possibility of penetration in the Iberian market 
through the agreement with the LCIE 

Possibility for large customers to use Community funds 
to build internal calibration capacity 

Equipment calibration needs in new areas of ac-
tivity 

- energy management; wind cluster; food 
safety; health and distribution of medicines 

 

Growing globalization of the testing market - 
Re- industrialization in the EU member states 

 

 
Attending to the QSM implemented with basis on the ISO/IEC 17025:2005 a checklist was 

drawn up with all the necessary requirements for integration with ISO 9001:2015 and OHSAS 

18001:2007. The documentation was then reviewed to understand gaps needed to be met in this 

checklist. Table 2 shows relationship between management requirements of those standards. 

The list of requirements stablished to be introduced to the current system were basically the 

requirements from ISO 9001:2015, such as: 

 Organizational roles; 

 Leadership and commitment to quality management system; 

 Scope of quality system; 

 Quality policy and objectives; 

 Process approach; 

 Actions address to risks and opportunities; 

 Planning changings; 

 Control of documentation; 

 Customer communications; 

 Requirements of products and services 

 Etc… 
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Table 2 –Management requirements ISO/IEC 17025:2005 vs ISO 9001:2015 vs OHSAS 
18001:2007 

 

ISO/IEC 17025:2005 ISO 
9001:2015 

OHSAS 18001:2007 

   Understanding the organization and its  

 
 

General requirements; 
Communication, partici-
pation and consultation; 

Documentation 

   context; Quality management system and  

  4,1; 4.4; 5.1; its process; Leadership and commitment;  

4 
. 
1 

Organization 
5.1.1; 5.3; 
7.1.3; 7.2; 
7.3; 
7.4; 8.1; 

Organizational roles, responsibilities and au-
thorities; Infrastructure; Competence; Aware-
ness; Communication; Operational 
planning and control; Property bellowing 

4.1; 
4.4.3; 
4.4.4 

  8.5.3; to customers or external providers;  

   Understanding the needs and expectations  Hazard identification, 
risk assessment and 

determining controls; 
Legal and other re-
quirements; Objec-

tives and pro-
gramme(s); Re-

sources, roles, re-
sponsibility, account-
ability and authority; 
Documentation; Con-

trol of documents; 
Control of records; 

   of interested parties; Determining the scope  

  4.2; 4.3; of the quality management system; 4.3.1; 
  5.1; Leadership and commitment; Quality 4.3.2; 
  5.1.1; 5.2; policy; Organizational roles, 4.3.3; 

4 Management 5.3; responsibilities and authorities; Actions to 4.4.1; 
. system 6.1; 6.2;  address risks and opportunities; Quality 4.4.4; 
2  6.3; objectives and planning to achieve them; 4.4.5; 

  7.1; 7.1.1; Planning of changes; General; People; 4.5.4; 
  7.1.2; 7.5; Documented Information; General;  

  7.5.1; 8.1; Operational planning and control; Control  

  8.5.1; of production and service provision;  

 
4 
. 
3 

 
Document control 

7.1.1; 
7.1.2; 
7.5.2; 
7.5.3; 

 
General; People; Creating and updating; 

  

  
 

Review of re-
quests, tenders 
and contracts 

 
5.1.2; 

Customer focus; General; Control of doc-
umented information; Determination or 
requirements for products and services; 

Customer communication; Determination 
of requirements related to products and 

services; Review of requests, tenders, and 
contracts; 

  

4 7.1.1; 
. 8.2; 8.2.1; 
4 8.2.2; 

 8.2.3; 

4 
. 
5 

Subcontracting of 
tests and cali-
brations 

8.2.1; 8.6; 
Customer communication; Release of 

products and services; 
  

 
 

4 
. 
6 

 
 

Purchasing services 
and supplies 

 
7.1.3; 8.4; 

8.4.1; 
8.4.2; 
8.4.3; 8.5; 
8.5.4; 8.6; 

Infrastructure; Control of externally pro-
vided products and services; General; 
Type and extent of control of external 

provision; Information for external pro-
viders; Production and service 

provision; Preservation; Release of prod-
ucts and services; 

  

4 
. 

Service to customer 
7.1.1; 7.1.2; 

8.2.1 Customer communication; General; Peo-
ple; 

  

7    

4 Complains 8.2.1 Customer communication;   

.    

8    

 
4 
. 
9 

Control of non-
conforming 

testing and/or 
calibration work 

 
6.1; 8.6;  

10.1; 
10.2; 

Actions to address risks and opportunities; 
Release of products and services; Non-

conformity and corrective action; 

 
4.4.6; 
4.5.3 

Operational control; 
Incident investigation, 
nonconformity, cor-

rective and 
preventive action; 

     Performance 

 

4 
. 
1 
0 

 

Improvement 

7.1.1; 
7.1.2; 
9.1.1; 9.1; 

9.1.2; 
9.1.3; 
10.1; 10.3; 

General; People; Monitoring, measure-
ment, analysis and evaluation; Customer 

satisfaction; Analysis and evaluation; 
Continual Improvement; 

 
4.5.1; 
4.5.2; 
4.5.3 

measurement and 
monitoring; Evalua-
tion of compliance; 
Incident investiga-

tion, 
nonconformity, cor-

rective and 
     preventive action; 

4 Corrective action 6.1; 10.2 Actions to address risks and oppor-
tunities; Nonconformity and cor-
rective action; 

  

.   

1   
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1      

  
7.5.2; 7.5.3; Creating and updating; Control of 

  

4 Preventive action 8.5.4; 10.2; documented information; Preservation; 
.  10.3; Nonconformity and corrective action; 
1   Continual improvement; 
2    

4 
. 

Control of records     

1  

3  

4 Internal audits 9.1.1; 9.2; General; Internal audit 4.5.5 Internal audits 
.      

1      

4      

4 
. 
1 

Management 
review 

5.1; 5.1.2 
9.3.1; 
9.3.2 

Leadership and commitment for the 
quality management system 

4.1; 
4.2; 
4.6 

General Requirements; 
OH&S Policy 

5    

Note: Underlined numbers identify correspondence between ISO 9001: 2015 and OHSAS18001: 2007 
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3.1. Strategy to be implemented 

 
Process approach help to understand the capabilities of organization, assisting in the definition 

of the system objectives and actions to achieve them. On the other hand, process approach can 

facilitate the implementation of any management system. Organizational processes have been 

identified in order to establish relations between them, to operate as an integrate complete sys-

tem (Figure 1) 

 
Figure 1 – Map of processes 

 

 
The definition of quality policy and objectives help to support the management philosophy, 

allowing the establishment of values, mission and vision in order to define strategies and their 

implementation. 

The success in the implementation of an integrated management system putting on action the 

strategies and tactics leading to continuous improvement within the organization, can only be 

achieved with an effective document management. For such purpose, the hierarchically defini-

tion of documentation is fundamental. Attempting to the actual reality of the studied entity, the 

suggested documentation includes Manual of Integrated Management System, Quality Policy, 

Quality Objectives, Control of Records, Control of Nonconforming Products, Preventive and 

Corrective Actions. Figure 2 illustrates the hierarchy of the suggested documentation. 
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Figure 2 – Hierarchy of the documentation. 
 

 
 

Even without having implemented a management system dedicated to safety and health at work, 

the studied entity reveals a responsible attitude in this context confirmed by the compliance with 

the legal requirements. Was verified the existence of a risk assessment report in the work-

stations, defining the objective, responsibilities and describing the fields of application. The 

probable risks in the organization were already identified and classified, according to the disa-

bility, exposure, competence and intervention levels. However, were not identified any refer-

ences to prevention or control actions. With the documental system suggested, these gaps can 

be eliminated through compliance with the requirements of OSHAS 1801:2017. 

With the implementation of the integrated system, the transposition to ISO/IEC 17025:2017 will 

be simplified as the general, structural, resources and processes requirements will be naturally 

fulfilled. As is clear from the previously referred, the new version of the standard promotes the 

risk based thinking and presents a different structure to the previous one, but most of the changes 

introduced are of an editorial nature. Therefore, at least, the general requirements focused on 

competence of the laboratories may be considered already documented. 
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On the other hand, the requirements related to the concepts of impartiality and confidentiality 

as well as the identification of risk and opportunities for continuous improvement should be 

subject to specific treatment, even taking into account the fulfilment of the requirements of ISO 

9001:2015 standard. Therefore, the risk analysis as well as adequateness of the resulting actions 

should be reflected in the management system after the transposition process. Deciding which 

risks and opportunities need to be addressed the management system will become more effec-

tive. The gain in management effectiveness will be translated into the improvement of results 

and in the prediction of negative effects. 

 
 

4. Conclusions 

A study was carried out at a laboratory services entity, accredited according to ISO/IEC 

17025:2005, in order to understand the actual quality management system and to define the 

implementation of an IMS - Integrated Management System based on the requirements of ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007 and ISO/IEC 17025. 

A Correspondence Matrix was established considering the integration of ISO 9001:2015, 

OHSAS 18001:2007 and ISO/IEC 17025, in order to generate an ISM including the adequate 

requirements to ensure both effective management and the satisfaction of customers and own 

staff. 

An integrated system based on ISO 9001:2015 results in the establishment of a well-founded 

management philosophy that will be translated into the improvement of results and in the pre-

diction of negative effects. 

Based on an integrated system with ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 and ISO/IEC 

17025:2005, the transposition to ISO/IEC 17025:2017 standard should develop without major 

disturbances. 

 
References 

 
Barbour R.S. (2001). Checklists for improving rigour in qualitative research: a case of the tail wagging 

the dog? British Medical Journal. 322: 1115–1117. 
Barradas, J. and Sampaio, P. (2013). Certificação e Acreditação: duas perspetivas num laboratório de 

metrologia. TMQ - Techniques, Methodologies and Quality. 4: 111–130. 
BSI (2007). OHSAS 18001:2007 Standard: Occupational health and safety management systems: 

Requirements. 
ISO (2015). ISO 9001:2015 Standard: Quality management systems – Requirements. 
ISO/IEC (2005). ISO/IEC 17025:2005 Standard: General requirements for the competence of testing 

and calibration laboratories. 



Challenges for the integration of ISO/IEC 17025          212 

 
 

ISO/IEC (2017). EN ISO/IEC 17025:2017 Standard: General requirements for the competence of testing 
and calibration laboratories. 

Jonker, J. and Karapetrovic, S. (2004). Systems thinking for the integration of management systems. 
Business Process Management Journal. 10 (6): 608–615. 

Papadakis, I., Krokos, F. D. and Trapalis, C. (2017). Interaction of analytical chemistry with accredita-
tion/certification. Environmental Science and Pollution Research. 24 (9): 7872–7879. doi: 
10.1007/s11356-016-6638-9. 

Rocha, M., Searcy, C. and Karapetrovic, S. (2007). Integrating Sustainable Development into Existing 
Management Systems. Total Quality Management & Business Excellence. 18 (1–2): 83–92. doi: 
10.1080/14783360601051594. 

Simon, A., Karapetrovic, S. and Casadesús, M. (2012). Difficulties and benefits of integrated manage-
ment systems. Industrial Management & Data Systems. 112 (5): 828–846. doi: 
10.1108/02635571211232406. 

Tranchard, S. (2017). New edition of ISO/IEC 17025 just published. Available at: 
https://www.iso.org/news/ref2250.html/ (accessed 12 February 2018). 

Yin, R. K. (2018). Case study research: design and methods. 6 ed. Sage, Thousand Oaks, CA. 
 

Curriculum Vitae: 
Summary of the Curriculum Vitae of the author 1, 

 
Luís Abreu completed the PhD degree in Mechanical Engineering from University of Coimbra in 2008. Actually 
is performing functions of Adjunct Professor at School of Technology and Management (ESTGA), University of 
Aveiro. The main research interests are oriented to the mechanical behavior of materials and to the quality man-
agement. 

 
Luís Abreu concluiu o doutoramento em Engenharia Mecânica pela Universidade de Coimbra em 2008. Atual-
mente exerce funções de Professor Adjunto na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTGA) da Universidade 
de Aveiro. Os principais interesses na investigação estão orientados para comportamento mecânico dos materiais 
e para a gestão da qualidade. 

 
 

Summary of the Curriculum Vitae of the author 2, 
 

Adelina Baptista has a PhD in Textile Engineering from the University of Minho, she is Assistant Professor at 
Águeda School of Technology and Management (ESTGA), University of Aveiro and at the Engineering Depart-
ment of Lusíada Norte University. Its area of scientific activity are: Complex Systems and Integrated Management 
Systems: Quality, Energy, Environment and Safety. 

 
Adelina Baptista é doutorada em Engenharia Têxtil pela Universidade do Minho. É Professora Adjunta Convidada 
na Escola de Tecnologia e Gestão de Agueda (ESTGA), da Universidade de Aveiro e Professora Auxiliar na Fa-
culdade de Engenharia e Tecnologia da Universidade Lusíada Norte. A sua área de atividade científica são: Siste-
mas Complexos e Sistemas Integrados de Gestão: Qualidade, Energia, Ambiente e Segurança. 

 
 

Summary of the Curriculum Vitae of the author 3, 
 

Elisabeth Brito has a PhD in Organizational Psychology from the University of Coimbra, and a Postgraduate 
Course in Total Quality Management in Services, at the Polytechnic University of Cataluña. She is an Assistant 
Professor at Águeda School of Technology and Management (ESTGA), University of Aveiro, and presently, she 
is coordinator of Quality Management Degree. In the present, she is a researcher at GOVCOPP – Research Unit 
in Governance, Competitiveness and Public Policies. 

 
Elisabeth Brito é doutorada em Psicologia Organizacional pela Universidade de Coimbra e pós-graduada em Ges-
tão da Qualidade Total em Serviços pela Universidade Politécnica da Catalunha. É Professora Adjunta na Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA), da Universidade de Aveiro e atualmente é Diretora de Curso 
da Licenciatura de Gestão da Qualidade. Atualmente, é investigadora do GOVCOPP, Unidade de Investigação em 
Governança, Competitividade e Políticas Públicas. 



Daniela Teixeira ■ Paulo Oliveira 

 
 

 

213                                                         I X E N C O N T R O D E T R Ó I A 
                              Q U A L I D A D E , I N V E S T I G A Ç Ã O E D E S E N V O L V I M E N T O 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade (NP EN 
ISO 9001:2008) de uma Empresa de 
Componentes Industriais – Fator de 

Melhoria Organizacional 

Daniela Teixeira 
E-mail: danielapptt@gmail.com 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto 

 
Paulo Oliveira 

E-mail: poliveira@estg.ipp.pt 

CIICESI – Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto 

 
Resumo: 

A preocupação com a Gestão da Qualidade (GQ) surgiu no Japão, na década de 
50. Desde então, a certificação pelas normas da série ISO 9000, é vista como um 
meio de garantia de Qualidade dos produtos/serviços. 
O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) agrupa um conjunto de procedimentos 
para criar um bom funcionamento dos processos da organização. Segundo  a norma 
NP EN ISO 9001:2008, “a organização deve estabelecer, documentar, implementar 
e manter um SGQ e melhorar continuamente a sua eficácia” tendo em conta os seus 
requisitos. A documentação possui um papel relevante no SGQ, possibilitando a 
comunicação do compromisso assumido pela organização e garantindo os resulta-
dos e a consistência das atividades e dos processos. 
O presente estudo teve como objetivo a preparação e desenvolvimento do suporte 
documental de um SGQ baseado na norma NP EN ISO 9001:2008, para posterior 
implementação numa organização produtora de componentes de aplicação indus-
trial. Criou-se uma check-list baseada nos requisitos da norma de referência, permi-
tindo identificar as condições existentes e futuras necessidades da organização. 
Com base nesta e nas observações diretas “in loco” do “modus operandi” da em-
presa, desenvolveu-se o suporte documental adequado à realidade desta e de acordo 
com os requisitos legais e normativos aplicáveis. 

 
Palavras-chave: ISO 9000, Organização, Risco, Sistema de Gestão 

 
Abstract: 

The concern with Quality Management (MQ) arose in Japan in the 50's. Since then, 
ISO 9000 series certification has been seen as a means of guaranteeing the quality 
of products / services. 
The Quality Management System (QMS) groups a set of procedures to create a 
good functioning of the processes of the organization. According to NP EN ISO 
9001: 2008, "the organization shall establish, document, implement and maintain 
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a QMS and continuously improve its effectiveness" taking into account its require-
ments. The documentation has a relevant role in the QMS, enabling the communi-
cation of the commitment assumed by the organization and ensuring the results and 
consistency of activities and processes. 
The present study aimed to prepare and develop the documentary support of a QMS 
based on the norm NP EN ISO 9001: 2008, for later implementation in an organi-
zation producing industrial application components. A checklist was  created based 
on the requirements of the reference standard, allowing to identify the existing con-
ditions and future needs of the organization. Based on this and the direct "on-site" 
observations of the company's "modus operandi", documentary support was devel-
oped, adequate to the reality of the company and in accordance with applicable legal 
and regulatory requirements. 

 
Keywords: ISO 9000, Management system, Organization, Risk 

 
 

 
1. Introdução 

 
Foi a partir da década de 50, que no Japão, surgiu a preocupação com a Gestão da Qualidade 

(GQ) (A. A. M. dos Santos, Guimarães, & Brito, 2013). Nesta época alguns “gurus” da Quali-

dade contribuíram nesta área, sendo pioneiros nos estudos realizados sobre a temática e apre-

sentando diversas perspetivas e teorias (Dias, 2012). Na década de 60 o Governo Britânico criou 

a primeira campanha nacional para a qualidade e fiabilidade e na década de 70 criaram-se, no 

Reino Unido, entidades auditoras e consultoras. No ano de 1987, foram aprovadas as normas 

da série ISO 9000 (Sampaio, 2008). A família ISO 9000 é constituída por quatro normas cen-

trais: NP EN ISO 9000:2005 - Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) 

- Fundamentos e vocabulário; NP EN ISO 9001:2008 - SGQ - Requisitos; NP EN ISO 

9004:2011 - Gestão do sucesso sustentado de uma organização - Uma abordagem da GQ; NP 

EN ISO 19011:2012 - Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão (ISO 

19011:2011). Atualmente existe a NP EN ISO 9001:2015 - SGQ – Requisitos que revoga a NP 

EN ISO 9001:2008. Esta norma posiciona a nova versão como parte integrante dos esforços de 

uma organização em direção ao desenvolvimento sustentável e tem uma maior abordagem à 

GQ baseada no risco. 

A norma NP EN ISO 9001:2008 baseia-se nos oito princípios de GQ, que podem ser adotados 

pela gestão da organização, para alcançar um bom desempenho (Ribeiro, 2012). A abordagem 

por processos enquadra-se nestes princípios e é designada como a identificação, gestão e inte-

ração dos processos de uma organização permitindo alcançar os objetivos com eficiência e efi-

cácia (Silva, 2011). Um processo, é um sistema de atividade que utiliza recursos (pessoas e 
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materiais), para transformar os “inputs” em “outputs” (Biazzo & Bernardi, 2003). O SGQ é um 

conjunto de medidas organizacionais com a capacidade de transmitir a confiança de que na 

organização existe um nível de Qualidade aceitável (Pires, 2012). O SGQ agrupa um conjunto 

de procedimentos para criar um bom funcionamento dos processos da organização e assegurar 

que são executados e verificados adequadamente (Gonçalves, 2008). Segundo a norma NP EN 

ISO 9001:2008, “a organização deve estabelecer, documentar, implementar e manter um SGQ 

e melhorar continuamente a sua eficácia” tendo em conta os seus requisitos. A documentação 

possui um papel importante no SGQ, possibilitando a comunicação do definido pela organiza-

ção, garantindo os resultados e a consistência das atividades e dos processos. 

O presente estudo tem como objetivo a preparação e desenvolvimento do suporte documental 

de um SGQ baseado na norma NP EN ISO 9001:2008, para uma posterior implementação numa 

organização produtora de componentes de aplicação industrial. Foi efetuado o levantamento 

inicial das condições existentes e posteriormente desenvolveu-se o suporte documental ade-

quado à realidade desta e de acordo com os requisitos normativos, sendo este constituído por: 

Manual da Qualidade (MQ); Procedimentos de gestão e operacionais; Instruções de trabalho 

(IT); Tabelas de apoio e Registos. A criação da base documental é o passo inicial para a imple-

mentação e para a melhoria contínua do SGQ, conducente à certificação do sistema implemen-

tado na organização, bem como fator primordial de melhoria organizacional. 

 
2. Materiais e Métodos 

Para se proceder à implementação de um SGQ é fundamental analisar, de forma geral, o funci-

onamento real da organização. Seguidamente, é possível desenvolver o  trabalho essencial para 

implementar o SGQ (Santos, 2008). Para se proceder à preparação e desenvolvimento do SGQ 

na organização em estudo, foi efetuado o levantamento das condições existentes, ao nível do-

cumental e do modelo de funcionamento da organização, através do acompanhamento e obser-

vação “in loco” do “modus operandi” da empresa. Após o parecer positivo da gestão de topo, 

realizou-se uma auditoria de diagnóstico, recorrendo-se a uma check-list de constatação baseada 

na norma de referência. Esta auditoria pretende dar a conhecer o estado atual da organização, 

averiguando o cumprimento dos requisitos normativos (Pinto & Soares, 2010). 
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Para o desenvolvimento do SGQ procedeu-se à identificação das atividades integrantes da or-

ganização para agrupá-las em processos. Posteriormente, elaborou-se a documentação de base 

para a implementação do SGQ. 

 
3. Resultados e Discussão 

O levantamento inicial, revelou que na organização existia uma grande lacuna na documentação 

de suporte ao SGQ, não cumprindo vários requisitos da norma de referência, designadamente 

os relativos à apreciação e controlo dos riscos ocupacionais. Assim, tornou-se essencial elaborar 

a documentação de base para a implementação do SGQ adaptada à realidade da organização. A 

documentação preexistente revelou-se adequada, sendo ajustada e integrada na estrutura docu-

mental criada. 

 
3.1. Processos 

O primeiro passo para o desenvolvimento do SGQ foi a identificação das atividades integrantes 

da organização para agrupá-las em processos. Definiram-se os seguintes processos: GQ; Gestão 

Comercial; Gestão de Estudos e Projetos; Gestão do Aprovisionamento; Gestão da Produção; 

Gestão da Garantia; Gestão de Administração/Financeira; Gestão da Contabilidade/Tesouraria; 

Gestão dos Recursos Humanos (RH) e Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SST). 

Através da Figura 1 observa-se a interligação dos processos anteriormente descritos. O fluxo de 

processos é a chave de negócio da organização, inicia-se com o processo de gestão comercial e 

finaliza-se com o processo de gestão da garantia. Para este, contribuem também os processos 

recursos (back-office), que servem de suporte à organização, permitindo alcançar os objetivos 

da Qualidade e os resultados pretendidos. A estrutura dos processos baseia-se nos requisitos de 

entrada e saída (Inputs e Outputs) no sistema, na satisfação dos Clientes e das demais partes 

interessadas relevantes. O SGQ abrange todos os processos existentes na organização. 
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Figura 1 - Estrutura dos processos da organização 
 

 
3.2. Documentos do SGQ - Estrutura documental 

A estrutura documental é um dos pontos mais importantes na implementação de um SGQ, por-

que a norma requer declarações documentadas. A extensão documental difere de acordo com a 

atividade, a dimensão da organização, a complexidade dos processos, a interação e competên-

cias dos colaboradores. A organização apenas deve ter a documentação essencial para apoiar a 

gestão de processos, de modo a criar um SGQ menos pesado e burocrático (Pinto & Soares, 

2010). 

Na organização em estudo, posteriormente à aplicação da check-list de constatação, apurou-se 

a existência de alguns documentos e práticas exigidas pelo normativo (IT, registos de relatório 

de intervenção). Contudo, detetou-se a inexistência da maioria da documentação, conforme des-

crito na Tabela 1, sendo a existente reaproveitada e formatada. 

Tabela 1 – Lista da documentação inexistente, segundo a norma NP EN ISO 9001:2008 
 

N.º do 

Requisito 

Requisito da norma 
NP 

EN ISO 9001:2008 

Documento em 
falta 

 
4.1  

Requisitos gerais 

SGQ; Manual da Qualidade (MQ); Política da Qualidade (PQ); 

Procedimentos documentados (PD); Registos mínimos obrigatórios pela 

norma; 

Responsável da Qualidade (RQ). 

4.2 
Requisitos da 

documentação 
MQ; PQ; PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma. 

 
5.1 Comprometimento da 

gestão 

 
PQ; MQ; RQ. 

5.3 PQ PQ 

5.4.1 Objetivos da qualidade PQ 

5.4.2 Planeamento do SGQ PQ; PD; MQ 

5.5.2 Representante da 
gestão 

RQ 

5.5.3 Comunicação interna PQ; PD; MQ; RQ 

 
5.6.1 

Revisão pela 

gestão/ Gen-

eralidades 

 
PQ; PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ; RQ 
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N.º do 

Requisito 

Requisito da norma NP 

EN ISO 9001:2008 
Documento em 

falta 

 

 5.6.2 Entradas para a revisão PQ; PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ; RQ  

 5.6.3 Saídas da revisão PQ; PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ; RQ  

 6.1 Provisão de recursos PQ; PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ; RQ  

  
7.1 

Planeamento da realização 

do produto 

 
PQ; PD; MQ 

 

 
7.2.1 

Determinação de requisitos 

relacionados com o produto 
PD; MQ 

 

  
7.3.3 

Saídas da conceção e do 

desenvolvimento 

 
PQ; PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ 

 

  
7.3.4 

Revisão da conceção e do 

desenvolvimento 

 
PQ; PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ 

 

  
7.3.6 

Validação da conceção e 

do desenvolvimento 

 
PQ; PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ 

 

  
7.3.7 

Controle de alterações da 

conceção e do desenvolvimento 

 
PQ; PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ 

 

 7.4.1 Processo de compra PQ; PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ  

 7.4.2 Informações de compra PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ  

  
7.4.3 

Verificação do produto 

compra do 

 
PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ 

 

 
7.5.1 

Controlo de produção e do 

fornecimento de serviço 
PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ 

 

  

7.5.2 Validação dos processos de produção e 

de fornecimento de serviço 

 

PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ 

 

 
7.5.3 

Identificação e 

rastreabilidade 
PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; 

 

 7.5.4 Propriedade do cliente PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma;  

 7.5.5 Preservação de produto PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma;  

  
7.6 

Controlo do equipamento 

de monitorização e de medição 

 
PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; 

 

 8.1 Generalidade PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma;  

 8.2.1 Satisfação de clientes PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; pela norma  

 8.2.2 Auditoria interna PD; SGQ  

  
8.2.4 

Monitorização e medição 

do produto 

 
PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; 

 

  
8.3 

Controle de produto não 

conforme 

 
PD 

 

 8.4 Análise de dados PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma;  

 8.5.1 Melhoria contínua PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; pela norma; MQ  

 8.5.2 Ações corretivas PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ  

 8.5.3 Ações preventivas PD; Registos mínimos obrigatórios pela norma; MQ  

 

Através da Tabela 1, constata-se que a organização em estudo não possui a documentação ne-

cessária para responder aos requisitos do normativo aplicável. É de notar, a ausência dos pro-

cedimentos/registos mínimos estipulados pela norma de referência, dos procedimentos docu-

mentados, nomeadamente referentes à SST, do MQ, da PQ, da missão, da visão e 
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valores, de IT atualizadas, da abordagem por processos, dos indicadores de desempenho e da 

nomeação de um responsável pela Qualidade. 

Com base no levantamento da situação organizacional realizou-se a sensibilização da gestão de 

topo, para a alertar das não conformidades detetadas e apresentar soluções para colmatar as 

mesmas (Pinto & Soares, 2010). Nesta sensibilização, mencionou-se a importância do envolvi-

mento de todos os colaboradores da organização e da gestão de topo durante todo o processo de 

preparação/implementação do SGQ, para que este tenha um bom funcionamento (Dias, 2012). 

Após a sensibilização da gestão de topo, procedeu-se à elaboração da documentação crucial 

para o desenvolvimento do SGQ. Assim, elaborou-se os procedimentos para os diferentes pro-

cessos existentes, sendo que em cada procedimento mencionou-se o seu objetivo, o campo de 

aplicação, a responsabilidade, os documentos e registos associados, a sua descrição e o respetivo 

fluxograma. A elaboração dos procedimentos teve em conta a estrutura proposta por Santos 

(2008). As IT da organização já estavam desenvolvidas, mas desatualizadas, sendo necessário 

proceder à sua revisão, atualização e formatação. Alguns registos já eram  utilizados na organi-

zação, foram identificados no levantamento inicial e revistos/formatados para o novo modelo 

do SGQ. 

Procedeu-se à elaboração dos restantes registos essenciais para o controlo dos processos. Cria-

ram-se tabelas de suporte para ajudar no desempenho do SGQ. Estas possuem a explicação dos 

conceitos, a identificação das responsabilidades e os modelos de referência  que ajudam no 

desempenho do processo. De acordo com a NP EN ISO 9000:2005 o MQ é um “documento que 

especifica o SGQ de uma organização” que deve conter a definição da PQ, a autoridade e res-

ponsabilidade e referir quais os procedimentos existentes no SGQ (Pires, 2012). Para cumprir 

este requisito normativo, foi elaborado o MQ que deverá ser revisto anualmente quanto à sua 

adequação e atualizado sempre que necessário, pelo gestor do SGQ da organização. A divulga-

ção interna do MQ será efetuada garantido que os colaboradores têm acesso ao mesmo e as 

alterações ficarão registadas na última página permitindo o acompanhamento do histórico das 

alterações introduzidas. 

 
3.2.1. Competência, formação e consciencialização 

A organização deve assegurar que os colaboradores possuem a competência necessária para 

desenvolver as suas atividades e deve proporcionar ações de formação para garantir essa com-

petência. Deve garantir a consciencialização dos colaboradores para a importância das suas ati-

vidades e de como as mesmas contribuem para atingir os objetivos estipulados. Para 
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evidenciar a competência, formação e a consciencialização dos colaboradores deverá existir 

registos apropriados da escolaridade, formação e experiência (APCER, 2010). 

Na organização em estudo as competências dos trabalhadores encontram-se evidenciadas na 

matriz de competências, no MQ, onde é mencionada a competência de cada colaborador da 

organização nos diferentes setores de atividade e área técnica de intervenção. Referente à for-

mação dos colaboradores, esta é garantida pela empresa principal do grupo. Contudo, para ca-

racterizar as ações, variantes, etapas e determinantes de sucesso do processo de formação e 

desenvolvimento de competências, elaborou-se o procedimento Formação & Desenvolvimento 

de Competências. A gestão de topo compila e analisa a informação recolhida, sistematizando-a 

no registo Plano Anual de Formação Provisional e envia o mesmo para os RH, para aprovação. 

Após a aprovação procede-se à seleção das entidades  formadoras. 

 
3.2.2. Infraestruturas 

A organização deve assegurar que as infraestruturas das instalações são adequadas para  atingir 

a conformidade do produto. A NP EN ISO 900:2005 define infraestrutura como um “sistema 

de instalações, equipamentos e serviços necessários para o funcionamento de uma organiza-

ção”. 

A organização em estudo disponibiliza aos seus colaboradores os equipamentos de trabalho 

necessários e adequados para executar as suas tarefas. Na manutenção e monitorização essen-

ciais para o adequado e seguro funcionamento dos equipamentos de trabalho existentes, são 

cumpridas as exigências dos manuais de fabricante, com registo de evidência. 

No que se refere à elaboração das atividades administrativas e de trabalho técnico são disponi-

bilizados computadores e softwares específicos para o desenvolvimento das tarefas. 

 
 

3.2.3. Ambiente de trabalho 

A organização deve assegurar que estão identificados os aspetos do ambiente envolvente sus-

cetíveis de afetar a qualidade do produto e as condições de trabalho. O ambiente de trabalho 

pode ser definido como o “conjunto de condições sob as quais o trabalho é executado”, sendo 

que as condições “incluem fatores físicos, sociais, psicológicos e ambientais” (NP EN ISO 

9001). 

Os aspetos do ambiente de trabalho com capacidade de afetar a qualidade do produto variam 

de acordo com a natureza das atividades da organização, podendo incluir (APCER, 2010): 
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 Níveis de exposição ao ruído; 

 Limpeza/arrumação; 

 Vibração; 

 Iluminação; 

 Temperatura; 

 Poeiras; 

 Humidade. 
 

Para responder a este requisito normativo elaboraram-se diversos procedimentos tendo em 

conta a SST, assegurada por uma empresa prestadora de serviços externos, autorizada pela Au-

toridade para as Condições de Trabalho (ACT), para o efeito. 

Com o objetivo de se estabelecer o cumprimento das exigências legais e de se criar um método 

para prestação da assistência de saúde ao colaborador, foi elaborado o procedimento de Medi-

cina no Trabalho, definindo-se que os trabalhadores são sujeitos a exames médicos quando são 

admitidos ao trabalho, quando convocados para a realização dos exames médicos periódicos ou 

na existência da necessidade de efetuar um exame médico ocasional. Após a consulta médica, 

é enviada a ficha de aptidão para os RH, onde é assinada e dada a conhecer aos colaboradores 

da empresa. Os RH informam a empresa de serviços externos de SST,  sobre a aptidão dos 

trabalhadores, para constar como conforme no relatório anual. 

Para regulamentar e definir o método de identificação de perigos e avaliação de riscos laborais, 

que comprometem a SST, elaborou-se o procedimento Identificação de Perigos e Avaliação de 

Riscos Laborais. A avaliação de riscos avalia a SST resultante de perigos presentes no local e 

posto de trabalho. Na organização em estudo a avaliação de riscos laborais é efetuada de acordo 

com a metodologia definida na tabela de suporte, designada por Metodologia de identificação 

de perigos e avaliação de riscos. 

Com o objetivo de definir o método de avaliação, medição e monitorização do ruído ocupacio-

nal, foi elaborado o procedimento Ruído Ocupacional. O levantamento de todas as atividades 

que decorrem, ou venham a decorrer, nos diferentes locais de trabalho, suscetíveis de provocar 

níveis de ruído ocupacional não aceitável, que afetem a SST. Esta ação é efetuada pela empresa 

de serviços externos de SST, a qual procede ao preenchimento do registo - Lista de Potenciais 

Fontes de Ruído. 

Os colaboradores devem estar informados sobre os riscos a que se encontram expostos e devem 

receber formação sobre como diminuir a exposição a estes, sendo que esta formação 
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deve constar no registo - Mapa de controlo de formação/Informação e no registo - Registo de 

Formação/ Informação. 

A definição do método que deve ser seguido em caso de acidente ou incidente de trabalho, está 

descrita no procedimento - Gestão dos Acidentes e Incidentes de Trabalho. Neste encontra-se para 

além de outras, as instruções seguintes: 

 De atuação imediata; 

 De investigação e análise de causas; 

 De correção de medidas de proteção e prevenção; 

 De preenchimento de registos. 

Em caso de acidente grave, a gestão de topo ou o responsável do setor, telefona de imediato 

para os contactos de emergência disponíveis no registo - Lista de Telefones de Emergência, 

afixados nas vias internas de circulação da organização. No caso de ocorrer um acidente grave 

ou mortal, a gestão de topo deve comunicar o sinistro à ACT, no prazo de 24 horas a contar  do 

momento em que este ocorreu. Para auxiliar na definição de acidentes graves elaborou-se uma 

tabela de suporte, designada por: Exemplo de acidentes graves. 

O administrativo deve informar a empresa de serviços externos de SST da existência do acidente 

de trabalho, para efetuar o preenchimento do registo - Mapa de Acidentes de Trabalho. A em-

presa de serviços externos de SST e o administrador têm de preencher o registo Inquérito do 

Acidente - Incidente de Trabalho que posteriormente será enviado à ACT. Por fim, o procedi-

mento Gestão de Emergências determina as metodologias adequadas para a elaboração, gestão 

e resposta eficaz para as situações de emergência. Sob proposta do delegado de segurança, a 

gestão de topo nomeia a equipa de 1.ª intervenção, a qual terá de ter formação específica, que será 

registada no Registo de Formação/Informação. 

A empresa em estudo disponibiliza aos seus colaboradores equipamentos de proteção individual 

(EPI), para que estes exerçam as suas atividades de um modo seguro. Para a comprovar a en-

trega dos EPI foi elaborado um registo de Distribuição de EPI. 

Para estabelecer metodologias funcionais e operacionais para a Gestão de Resíduos, foi criado 

o procedimento Gestão de Resíduos, que refere que os resíduos devem ser identificados e clas-

sificados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada pela Decisão 

2014/955/UE. Esta identificação deve ser feita pelo administrativo no registo Ficha de Identifi-

cação. O administrativo é o responsável por averiguar qual o destino final que mais se adequa 

a cada tipo de resíduo, recorrendo para isso à Listagem de Operadores de Gestão de Resíduos 

Não Urbanos, fornecida pela Associação Portuguesa do Ambiente. O transporte de 
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resíduos está sujeito a guia de acompanhamento de resíduos, tem de ser efetuados por operado-

res licenciados, devendo constar no registo Listagem de Licenças. Todos os movimentos de 

resíduos têm de estar mencionados no Registo de Movimentos de Resíduos. 

Todo o processo de segurança ocupacional da empresa em estudo é assegurado pela empresa 

de serviços externos, sendo que esta utiliza a documentação de modelo próprio para evidenciar 

o cumprimento legal da SST, à exceção do registo de entrega de EPI que faz parte do processo 

de gestão da empresa. 

 
3.2.4. Produção e fornecimento do serviço 

Nas organizações a produção e fornecimento do serviço devem ser controladas, para que na 

existência de qualquer desvio ao estabelecido, este seja imediatamente. As condições controla-

das devem incluir (Pinto & Soares, 2010): 

 Informação sobre as características do produto; 

 IT; 

 Equipamento apropriado; 

 Equipamento de monitorização e de medição; 

 Implementação de monitorização e medição; 

 Implementação de atividades de liberação do produto, de entrega e posteriores 

à entrega. 

Para cumprir este requisito normativo criou-se o procedimento Planeamento e Controlo da Pro-

dução, tendo por finalidade definir o “modus operandi” de como as operações de fabrico devem 

ser executadas pela empresa, para cumprir os prazos e custos estipulados com os clientes. Após 

a adjudicação da proposta, do desenvolvimento e elaboração do projeto, procede-se à produção 

da máquina. A gestão de topo cria as ordens de fabrico de acordo com o planeamento definido 

para o projeto e respetivo orçamento, utilizando para tal os registos Plano de Fabrico, Mapa de 

Atividades e a tabela de suporte Fluxograma de atividade produtiva. No início de cada projeto, 

a gestão de topo efetua a articulação entre o orçamento e as ordens de fabrico, auxiliando-se 

com o registo Controlo de custos. 

De seguida, o projeto é distribuído pelos postos de trabalho do departamento da produção, onde 

os colaboradores executam as suas tarefas, auxiliando-se nas ordens de fabrico, realizando os 

controlos definidos nas IT e introduzindo os tempos de produção no formulário Controlo dos 

Tempos de Produção. Os colaboradores, durante o processo produtivo, identificam os produtos 

de acordo com as IT e com o registo Ficha de Identificação de 
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Materiais. Seguidamente realiza-se os testes de ensaio à máquina, para verificar se o seu funci-

onamento está conforme, e após a validação da sua conformidade é encaminhada para a zona 

de expedição para posterior instalação no Cliente final. 

Na entrega e montagem da máquina, no cliente, é fornecida a formação sobre o funcionamento 

da mesma e é entregue, pelo colaborador, ao cliente o registo Relatório de Intervenção, para que 

este assine confirmando que a máquina está conforme. Por fim, a gestão de topo procede ao 

cálculo de custos de produção e fatura, utilizando o registo Controlo de custos. 

 
3.2.5. Controlo do equipamento de monitorização e de medição 

De acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008, a organização deve estabelecer a monitorização 

e a medição a serem efetuadas e o equipamento de monitorização e de medição indispensável 

para proporcionar evidência da conformidade do produto com os requisitos determinados. A 

calibração do equipamento de medição deve ser efetuada quando existe necessidade de resulta-

dos válidos sobre a conformidade do produto em relação a requisitos especificados (APCER, 

2010). 

Quando for fundamental assegurar resultados válidos, o equipamento de medição deve (NP EN 

ISO 9001): 

 “Ser calibrado ou verificado, ou ambos, em intervalos especificados ou antes 

da utilização, face a padrões de medição rastreáveis a padrões de medição 

internacionais ou nacionais; onde não existirem tais padrões, a base utilizada 

para calibração ou verificação deve ser registada (ver 4.2.4); 

 Ser ajustado ou reajustado quando necessário; 

 Ter identificação por forma a determinar o estado de calibração; 

 Ser salvaguardado de ajustes que possam invalidar o resultado da medição; 

 Ser protegido de danos e deterioração durante o manuseamento, manutenção 

e armazenagem”. 

 
Todos os registos de calibração e verificação devem ser mantidos e estar legíveis. O software 

usado para a realização da monitorização e medição deve ser sujeito a confirmações periódicas 

(Pinto & Soares, 2010). 

Na organização de estudo este requisito normativo é evidenciado através do procedimento Equi-

pamentos de Monitorização e Medição (EMM), o qual tem como objetivo: 

 Garantir a identificação dos EMM da empresa; 
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 Garantir que os EMM estão calibrados/verificados; 

 Garantir a identificação do estado de calibração/verificação dos EMM. 

Na organização existe como EMM, o paquímetro e comparador, ambos calibrados pela empresa 

principal do grupo. 

Para se realizar a calibração dos EMM, o gestor de EMM define o plano de calibração/verifica-

ção, onde constam os EMM existentes na empresa sujeitos a calibração/verificação, bem como 

as periodicidades definidas. Após calibração, os EMM da empresa em estudo serão identifica-

dos no próprio equipamento através de uma etiqueta/gravação do número interno, utilizando 

para tal a tabela Referenciação dos EMM. 

As verificações das fitas métricas são efetuadas de acordo com a tabela de suporte Verificação 

das Fitas Métricas. Todas as verificações efetuadas aos EMM da organização, são registadas no 

Registo de verificação interna de EMM. 

 
3.2.6. Medição, análise e melhoria 

A organização deve garantir que monitoriza a informação relacionada com a perceção do Cli-

ente, quanto ao cumprimento dos seus requisitos. Esta informação pode ser obtida de através 

de, reclamações/sugestões, questionários/inquéritos, informações contratuais, necessidades do 

mercado e informações sobre a concorrência. 

É da responsabilidade da organização garantir a existência de realizações de auditorias internas 

periodicamente, para determinar se o SGQ está conforme com as disposições planeadas, com 

os requisitos normativos e outros estabelecidos pela própria organização e se o SGQ está im-

plementado e é mantido com eficácia (Pinto & Soares, 2010). 

De acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008 a organização deve “aplicar métodos apropri-

ados para a monitorização e, onde aplicável, a medição dos processos do sistema de gestão da 

qualidade. Estes métodos devem demonstrar a aptidão dos processos para atingir os resultados 

planeados. Quando os resultados planeados não são atingidos, devem ser empreendidas cor-

reções e ações corretivas, conforme apropriado”. Deve ainda, garantir que o produto obedece 

aos requisitos do cliente, durante a sua execução e sobretudo antes da entrega ou fornecimento 

do mesmo (APCER, 2010). 

Para dar cumprimento ao requisito da norma NP EN ISO 9001:2008 “Satisfação do Cliente”, 

elaborou-se o procedimento Avaliação da Satisfação de Clientes, definindo a metodologia ado-

tada pela empresa em estudo para avaliar a satisfação dos seus clientes. 

A organização em estudo nunca avaliou a satisfação dos clientes através de inquéritos de satis-

fação, sendo esta efetuada apenas verbalmente. Assim sendo, foi criado o registo 
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Monitorização da Satisfação do Cliente e o registo Carta de Acompanhamento, que serão envi-

ados aos clientes, pela gestão do topo. Após o reenvio do mesmo pelo cliente para a empresa, é 

reencaminhado para o gestor do SGQ que elabora a compilação dos resultados e efetua o trata-

mento da informação, através do registo Análise da Monitorização da satisfação do cliente. 

Para auxiliar a empresa na avaliação de desempenho dos processos do SGQ, foi elaborado o 

procedimento Indicadores de Desempenho, que estabelece as linhas de orientação para elaborar 

os indicadores de desempenho dos processos abrangidos pelo SGQ da organização, bem como 

assegurar que são definidos e implementados de forma a permitirem medir e analisar a evolução 

da atividade desenvolvida pela empresa. 

Os indicadores de desempenho definidos para cada processo, são registados na Matriz - Indica-

dores vs Processos, e validados pela gestão de topo. O gestor do SGQ analisa os resultados dos 

indicadores de desempenho, recorrendo ao apoio da empresa prestadora de serviços externos e 

ao médico da medicina do trabalho da empresa, tendo por base as metas estabelecidas e o de-

sempenho atual, de forma a detetar eventuais desvios e/ou tendências, recorrendo ao registo 

Avaliação de Objetivos e Matriz - Indicadores versus Processos. 

Em todos os procedimentos encontram-se descritos as responsabilidades inerentes às respetivas 

atividades e os documentos associados estão referenciados na coluna designada por “X-ref.”. 

 

4. Conclusões 

Com o presente trabalho, conseguiu-se preparar/desenvolver um SGQ que vai de encontro aos 

requisitos da norma de referência e que está enquadrado com as práticas da empresa em estudo, 

encontrando-se pronto para ser implementado na organização e certificado. Constatou- se que 

a motivação para o desenvolvimento e futura implementação do SGQ é de origem externa. De 

acordo com vários autores, as motivações internas levam as empresas a obter benefícios inter-

nos, como sendo as melhorias organizacionais e as motivações externas fazem com que as em-

presas alcancem benefícios externos (Sampaio, 2008). Já Feng et al. (2008), citado por Psomas, 

Fotopoulos, & Kafetzopoulos (2010), relatam que as empresas que implementam um SGQ de 

acordo com a NP EN ISO 9001:2008 por razões externas, estão propensas a falhar, ou a ter 

menos benefícios, contrariamente às empresas que implementam o SGQ para melhorar a qua-

lidade de produtos/serviços e das condições organizacionais e de trabalho obtiveram maiores 

benefícios da sua implementação. 
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Neste estudo constatou-se, que a gestão de topo não se envolveu o suficiente no desenvolvi-

mento do SGQ, potenciando o aumento de dificuldades e do enfraquecimento do sucesso do 

sistema de gestão, com enfoque no controlo e gestão dos riscos ocupacionais. 

De acordo com Chow-Chua et al. (2003), citado por Psomas, Fotopoulos, & Kafetzopoulos 

(2010), a maioria das empresas encontram problemas durante e após o processo de certificação 

da ISO 9001. A falta de envolvência da gestão de topo foi considerada por Bhuiyan e Alam 

(2005), citado por Psomas, Fotopoulos, & Kafetzopoulos (2010), como uma barreira na imple-

mentação do SGQ, existindo a probabilidade de insucesso na mesma. A gestão de topo da em-

presa em estudo, para proceder à implementação do SGQ, terá que ter a plena consciência da 

importância do seu integral envolvimento no processo, conducente ao sucesso do sistema de 

gestão da organização. 

O SGQ tem como objetivo gerir e promover a Qualidade, os recursos, as responsabilidades e 

potenciar melhores condições de trabalho em geral aos colaboradores. Este sistema deve ser 

documentado, incluindo todos os elementos que definam, com clareza, a forma como a gestão 

pode influenciar a Qualidade de um produto/serviço (Santos, 2008). 

A preparação do suporte documental do SGQ é apenas o primeiro passo para a  implementação 

do sistema, sendo que a documentação deste fornece as ferramentas necessárias para o funcio-

namento do SGQ. Após este passo, existe uma série de etapas a percorrer, que não podem ser 

negligenciadas. Deverá ser dada formação a todos os colaboradores, com a finalidade de se dar 

a conhecer os procedimentos e registos referentes aos seus setores e áreas técnicas operacionais. 

Após esta coloca-se em prática a implementação do SGQ, passando pela fase de verificação 

conducente à melhoria contínua que vai requerer uma constante adequação do SGQ e poderá 

potenciar alterações na documentação de suporte. A manutenção e o controlo dos registos é um 

fator fundamental para a melhoria contínua dos processos (Santos, 2008). 

A implementação de um SGQ traz benefícios organizacionais, tanto a nível interno como ex-

terno. Os benefícios internos são essencialmente os que se obtém nas melhorias ao nível do 

funcionamento da empresa e os externos relacionam-se com as melhorias ao nível de produti-

vidade, marketing, aspetos promocionais e melhoria. 

Por fim, conclui-se que face à pesquisa bibliográfica efetuada ao longo deste estudo, verifica- 

se a existência de uma significativa concordância, referente à criação de valor acrescentado nas 

empresas que investem num SGQ. 
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Qualidade e Proteção de Dados: 
Um caminho a percorrer juntos 
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Resumo: 

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) coloca a proteção 
dos dados pessoais como um direito fundamental, com liberdade de circulação 
em mercado regulado. Neste seu princípio maior, o regulamento pretende que 
os dados pessoais deixem de ser tratados como uma mercadoria apetecível em 
mercado desregulado. 
O que deve preocupar uma cidadania consciente são as dificuldades que o tema 
da Proteção de Dados enfrenta para entrar em algumas sociedades europeias, 
que aceitam viver à margem de alguns direitos fundamentais. Estes continuam 
a pairar acima da sociedade, “sem ordem para aterrar”. 
Nesta fase de incorporação das disposições legais sobre a proteção de dados, 
pelas organizações que dispõem de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), 
defende-se a implementação de um Sistema de Gestão da Proteção de Dados 
(SGPD), que cruze horizontalmente todos os fluxos de tratamento de dados 
operados nos diversos departamentos, acomodando-o como um processo de su-
porte no mapeamento geral da gestão por processos. 
Evoluindo-se para um quadro normativo aplicável a esta área, com requisitos 
para a certificação, admite-se que esta fase, em que os SGPD “gatinham” como 
processos de suporte do SGQ poderá esgotar-se, e verificar-se a sua emancipa-
ção para uma fase nova e mais madura, em que já “caminham” por si, como um 
sistema de gestão autónomo, mas compatível com outros sistemas, permitindo 
a sua gestão integrada. 

 
Palavras-chave: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD); Regu-
lamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD); Sistema de Gestão  da Pro-
teção de Dados (SGPD); Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 

 
Abstract: 

The General Data Protection Regulation (GDPR) places the protection of per-
sonal data as a fundamental right, with freedom of movement on a regulated 
market. With this major principle, the regulation aims to stop personal data be-
ing treated as a desirable commodity in an unregulated market. 
What concerns a conscious citizenship are the difficulties Data Protection 
theme faces to enter into some European societies, which accept living on the 
fringes of some fundamental rights that continue to hover above society, "with-
out order to land." 
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In this stage of the incorporation of the GDPR by the organizations with a Qual-
ity Management System (QMS), it is recommended the implementation of a 
Data Protection Management System (DPMS), which horizontally  checks all 
the data processing flows operated in the several departments, accommodating 
it as a support processes of the QMS processes mapping. 
Evolving into a regulatory framework, with certification requirements, it is re-
alized it can finish the current stage in which the DPMS "stumbles" as QMS 
support processes and started emancipating themselves by moving on to a new 
and more mature stage, allowing them to "walk" by themselves as an autono-
mous management system, which is compatible with other systems, working 
as an integrated management. 

 
Keywords: Data Protection Management System (DPMS); General Data 
Protection Regulation (GDPR); National Data Protection Commission 
(NDPC); Quality Management System (QMS). 

 
 

 
1. Introdução 

 
No artigo intitulado Qualidade e Proteção de Dados – Um diálogo a explorar em debate 

aberto [1], assinalou-se, no primeiro parágrafo do resumo que, “Em 2018, a Qualidade e a 

Proteção de Dados constituem dois grandes desafios para as organizações. Da consistência 

da resposta podem advir oportunidades de melhoria em conformidade legal com o Regula-

mento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e em conformidade normativa com a nova 

versão da norma ISO 9001:2015”. 

Com o enfase dado à “consistência da resposta” das organizações aos dois desafios, preten-

deu-se chamar a atenção para a qualidade desta ideia chave, para uma abordagem adequada 

de boa governação. Tanto mais que se está à saída de uma crise económica profunda, algo 

devastadora, e que exige uma nova visão empresarial, qualitativamente diferente de velhos 

hábitos de gestão. 

Os desafios da Qualidade e da Proteção de Dados, têm características próprias, mas que 

combinadas podem dar um forte impulso às organizações para uma melhor definição da po-

lítica e dos objetivos, pela otimização dos recursos e das práticas organizativas para a me-

lhoria do desempenho. 

Gerar e gerir a mudança nas organizações não pode ser um floreado abstrato e inócuo. É um 

tema premente, cada vez mais atual, e suficientemente sério para que não esteja sempre pre-

sente nas tomadas de decisão. 



Q u a l i d a d e e P r o t e ç ã o d e D a d o s : U m c a m i n h o a p e r c o r r e r j u n t o s            232 

 
 

 

A gestão da mudança, numa ótica proactiva e de prevenção do risco de imobilismo organi-

zativo, é um fator crítico para qualquer organização, com impactes significativos na tendên-

cia para a cristalização das práticas tradicionais. 

 
 

2. Onde estamos, e como vão as organizações? 
 

Passaram depressa os dois anos de “vacacio legis”, desde a entrada em vigor do RGPD [2], 

em maio de 2016. Já passou o período concedido, para que os Estados-Membros, as organi-

zações públicas e privadas se adaptassem aos novos paradigmas regulatórios. 

O IAPMEI [3] estimou que em 25 de maio de 2018, data da entrada em aplicação direta do 

RGPD, apenas 8% das empresas estariam melhor preparadas para responder ao regulamento. 

Face a um passado recente, nota-se que já há mais organizações a auscultar o mercado, à 

procura de soluções com custos suportáveis, admitindo combinar os recursos internos com 

o recurso à consultoria externa. Outras já iniciaram os processos de formação e diagnóstico, 

e poucas estão a desenvolver projetos de implementação. 

De facto, foram dois anos desperdiçados pelo Estado e pelas organizações. Não foram apro-

veitados para a avaliação de impacto do RGPD e elaboração de um plano de implementação 

para a conformidade exigida. Houve poucas preocupações em adquirirem a competência ne-

cessária para governo dos projetos, em especial a formação dos recursos a envolver. Não 

impulsionaram a gestão da mudança de práticas organizativas para incorporar uma política 

de privacidade e de proteção de dados. Não avaliaram os riscos nem as medidas técnicas e 

organizativas mais adequadas para a segurança da informação. Não calcularam os custos do 

projeto. 

“As empresas e o Estado tinham obrigação de preparar o regulamento desde 2016”, frisou 

assertivamente a Dr.ª Filipa Calvão, Presidente da CNPD [4], em entrevista ao Jornal de 

Negócios em 29.01.2018. E acrescentou: “Pode acontecer que a CNPD considere suficiente, 

depois de uma fiscalização, fazer recomendações ou uma admoestação. Mas sim, também 

serão aplicadas as sanções previstas na lei”. E terminou com uma oportuna chamada de aten-

ção para que “Independentemente do valor das coimas, eu gostaria de ter visto estas preocu-

pações, que agora existem, nos últimos anos” 

Mas chegados aqui, e assim, o que poderá dizer-se sobre as abordagens tardias ao RGPD? 
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As considerações expostas têm como base a experiência vivida na implementação das exi-

gências do regulamento, em algumas organizações públicas e privadas, com ou sem um SGQ 

certificado. Consideraram-se ainda as opiniões recolhidas em alguns estudos e debates sobre 

o tema. 

Admite-se que a amostragem é limitada e que é preciso ter cuidado quando, a partir deste 

pequeno universo, se estimam as características dos processos em curso, de modo a não se-

rem tiradas conclusões precipitas. Mas sim, sente-se que, no essencial, não se andará longe 

da realidade. 

As opiniões e as constatações recolhidas nas organizações são geradoras das maiores preo-

cupações. É certo que reagem ao regulamento de forma desigual, evidenciando diferentes 

níveis de maturidade e de disponibilidade para atingirem o grau de  conformidade que en-

tendem necessário e possível. 

Para além do despertar tardio e algo agitado, são poucas as organizações em que a gestão de 

topo assumiu a responsabilidade de as orientar para aproveitar as oportunidades que estes 

desafios colocam. Não tem sido fácil realçar oportunidades onde outros só vêm ameaças. 

De um modo geral, o nível de disponibilidade é limitado à ideia de conseguir um grau de 

cumprimento parcelar, orientado para os requisitos jurídicos que imaginam passíveis de se-

rem sancionados. 

Apesar da simpatia pelo RGPD, reconhece-se que não é indutor de grande entusiasmo. É um 

texto para ser aplicável em todos os Estados-Membros da União e a cumprir por qualquer 

tipo de organização que trate dados pessoais. Não abre as portas a subsídios ou a outras 

formas de compensações financeiras. Antes pelo contrário, obriga a alguns “custos”, ou seja, 

a algum investimento para desenvolver negócios na sociedade digital. Calcula-se que 32% 

dos portugueses já recorram a produtos e a serviços desta nova economia. 

De qualquer forma, não admira que o RGPD, com os seus 173 considerandos que antecedem 

os 99 artigos, seja um texto denso, com muitas abstrações, remissões e derrogações, de lei-

tura complicada e de interpretação complexa, muitas vezes sem a certeza jurídica necessária 

para a adoção de práticas decorrentes. 

A sensibilização para o tema é baixa e a contragosto. O desinteresse e o desconhecimento 

alimentam o adiamento de decisões urgentes e desconfianças infundadas. 

Ao falar-se com muitos quadros superiores e intermédios, sente-se o desassossego e o des-

conforto por só verem no RGPD entraves às práticas seguidas, que absorve recursos. 
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São sugeridas formas criativas de abordar os seus requisitos e questionadas regularmente e 

com veemência, as razões de ser de algumas orientações e recomendações, cuja fundamen-

tação desconhecem e são geradoras de alguma estranheza. 

Questionam a necessidade de expor o âmbito e fazer referências explícitas aos direitos dos 

titulares dos dados e às suas obrigações nos considerandos da política e dos objetivos a pu-

blicitar. Com mais ou menos esforço vão aceitando a obrigação de implementarem alguns 

procedimentos internos para garantirem a repetibilidade e a reprodutibilidade das respostas 

aos pedidos dos titulares ou dos seus representantes, para o livre exercício dos seus direitos, 

para responder às eventuais notificações de violações de dados que possam ocorrer, para 

auditar o grau de conformidade, para atenderem aos atos de fiscalização ou aos pedidos que 

a CNPD venha a solicitar, entre outras obrigações. 

A tendência é para sugestões subtis de redução da conformidade a meia dúzia de frases em-

blemáticas, construídas muito genericamente sobre “os cuidados no tratamento dos dados”, 

a “transparência das informações” e o “consentimento do titular”, quantas vezes integrados 

num vasto lençol descritivo de um varrimento de finalidades. 

Sente-se que não pode fugir-se ao grande desafio de sensibilizar a gestão de topo, os quadros 

intermédios das organizações e contribuir para a formação das pessoas com responsabilidade 

nas operações de tratamento. 

Não será fácil consciencializar uma organização que a conformidade não se atinge no mo-

mento em que se cumpre uma checklist. A conformidade é um processo evolutivo, contínuo 

e controlado, em que todos são chamados a assumir o seu lugar para a responsabilidade de-

monstrável. 

Continua-se à espera de exemplos em que uma política de proteção de dados tenha prejudi-

cado o desenvolvimento económico de empresas ou de países. Já o contrário é verdadeiro, 

como alguns exemplos recentes comprovam. 

 
 

3. E o Estado, que papel tem assumido? 
 

Para além de alguma ligeireza e apetência da maioria das organizações para limitar a con-

formidade a pequenas secantes ao regulamento, estas absorvem facilmente o contágio nega-

tivo da forma descuidada com que o Estado continua a abordar as suas responsabilidades 

nesta área. 
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Em primeiro lugar, o Estado também iniciou tarde o processo legislativo. Não tem sido a 

alavanca necessária para mover o mundo da proteção de dados, como seria sua obrigação. 

Em segundo lugar o Estado não promoveu o envolvimento e o concurso da CNPD, igno-

rando o seu papel de autoridade de controlo que concentra competências indiscutíveis e 

indispensáveis para um processo legislativo em conformidade com o RGPD. 

Em terceiro lugar ainda não foram identificados vários impactos em outras leis sectoriais que 

carecem de consolidação legal, alinhando-as pelo regulamento. 

O Estado, com as várias versões da proposta de lei 120/XIII [5], não evitou um contexto de 

incertezas e de indefinições, na adaptação frágil e na densificação questionável de aspetos 

do articulado do RGPD à realidade nacional, nem sempre no respeito pela margem legislativa 

concedida aos Estados-Membros, no regulamento. 

A este propósito saliente-se o parecer assertivo, crítico e demolidor da CNPD, cuja funda-

mentação constitui, só por si, uma peça sobre a conformidade interpretativa do regulamento. 

As vicissitudes do processo legislativo abriram portas que deveriam estar fechadas. Desde 

as hipóteses de incumprimento de prazos obrigatórios para a conformidade, depois da en-

trada em aplicação direta do regulamento, até ao mau exemplo de isentar os organismos 

públicos de sujeição ao quadro sancionatório, tem-se assistido a um rol de más opções. 

Só a recusa dos deputados em legislar mal e à pressa travou a vertigem de inconformidades 

da proposta legislativa, o que permitiu abrir uma nova fase, que se espera célere e em con-

formidade com o RGPD. 

Ao não patrocinar um ambiente de rigor e respeito pelo regulamento, o Estado contribuiu 

para que a maioria das organizações privadas tivessem desacelerado os ténues processos de 

implementação, invocando a necessidade de esperar pela aprovação da lei. 

Se a futura lei e o RGPD constituirão a ordem jurídica nacional aplicável à proteção de dados, 

não é menos verdade que essa ordem jurídica existe e é assegurada pelo RGPD e pela atual 

lei 67/98, nos requisitos jurídicos que não conflituem com o regulamento. A referida lei já 

deveria ter sido revogada, porque decorre da Diretiva 95/46/CE que foi revogada pelo RGPD. 

Entretanto vai-se esperando que o atual quadro legislativo se clarifique, provavelmente até 

ao fim do mês de junho, sem se saber se está meio cheio ou meio vazio. 
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Tal como nos últimos 20 anos, o Estado, as organizações públicas e privadas continuam a 

viver ao arrepio da atual lei 67/98 que já define um vasto conjunto de direitos dos titulares e 

de obrigações a observar. 

Dir-se-á que Portugal está alinhado pelo ambiente geral da Europa, pois apenas cinco estados 

(Alemanha, Áustria, Bélgica, Eslováquia e Espanha) têm a sua lei aprovada e a coexistir com 

o RGPD. 

Pelo exposto, o que deve preocupar uma cidadania consciente é o facto do tema da Privaci-

dade e da Proteção de Dados enfrentar tanta dificuldade para entrar na maioria das sociedades 

democráticas europeias. Continua-se a alimentar um mercado desregulado com os dados 

pessoais fora do controlo dos seus titulares, perante uma grande indiferença da maioria dos 

Estados e o desconforto regulatório das organizações, aceitando-se viver à margem de alguns 

direitos fundamentais que continuem a pairar acima da sociedade, “sem ordem para aterrar”. 

 
 

4. Dados pessoais - um direito fundamental ou uma mercadoria? 
 

Por falar em direitos fundamentais relembre-se que, na primeira frase do primeiro conside-

rando do RGPD é afirmado que “A proteção das pessoas singulares relativamente ao trata-

mento de dados pessoais é um direito fundamental”. 

Ao colocar a proteção dos dados dos titulares como um direito fundamental, com liberdade 

de circulação em mercado regulado, o regulamento não está a sugerir nenhum delírio aliení-

gena. Está a definir o seu princípio maior, contribuindo legalmente para que os dados pesso-

ais deixem de ser tratados como uma mercadoria apetecível, a explorar em mercado desre-

gulado. 

Ao fim de anos sem respirar os ares dos direitos dos titulares dos dados e sem hábitos no 

cumprimento das obrigações dos responsáveis pelo seu tratamento, leiam-se as autoridades 

e os organismos públicos, as associações económicas sectoriais e as empresas privadas,  não 

admira que o RGPD represente para muitos um grande e desconfortável “salto”, e não um 

pequeno “pulo” no caminho dos direitos humanos nas sociedades modernas, que já deveria 

estar a ser trilhado há muitos anos. 

Como entender a infeliz afirmação na “Exposição de Motivos” da proposta de lei 120/XIII 

do Governo que “a aplicação deste regulamento resultará em encargos administrativos 
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elevados, que em muitos casos não encontram suficientemente justificados os benefícios 

obtidos com o novo regime de proteção de dados pessoais relativamente ao atual”. 

O “atual” regime é o que o Estado não aplica nem faz aplicar. Perante as tensões que o RGPD 

tem provocado nas empresas, face ao seu tradicional modelo de negócio, ao arrepio dos di-

reitos dos titulares dos dados, não deveria ser o Estado a desautorizá-lo e a reduzi-lo a um 

estorvo económico para as organizações. O que se esperava é que clarificasse um regime 

ajustado e proporcionado, mas aplicável e fiscalizável, ajudando a “puxar para cima” o que 

muitos puxam para baixo. 

E no meio de tudo isto, pode perguntar-se mais uma vez, onde fica a CNPD? Com que meios 

e condições pode continuar a exercer o seu papel de defesa dos titulares dos dados? A ausên-

cia de verba inscrita no orçamento geral do Estado, para capacitar a CNPD para as suas novas 

e acrescidas funções fiscalizadoras, com independência e autonomia, ajuda a perceber a ideia 

do Estado quanto à importância que tem atribuído aos novos paradigmas regulatórios na 

proteção dos dados pessoais. 

 
 

5. A Qualidade e o dia 15 de setembro 
 

Não sendo objeto do presente artigo, uma abordagem ao atraso e ao modo com se têm de-

senrolado os processos de transição da norma ISO 9001:2008 [6] para a versão ISO 

9001:2015 [7], considera-se que o estado de alma nas organizações não é muito diferente do 

já descrito para o do RGPD, com riscos similares e com elevados graus de parentesco. 

Também é preocupante, ainda que não muito surpreendente, algumas organizações, forte-

mente pressionadas pelo facto dos certificados caducarem a 15 de Setembro, e perante o 

“descuido” temporal e de recursos para seguir as boas práticas no processo de transição, 

sejam tentadas a pensar que a reconfiguração dos respetivos SGQ seja conseguida com alte-

rações de títulos, de referências e de datas dos documentos existentes. Também é preocu-

pante que se estime apenas 30% das empresas com o processo concluído. 

Os organismos responsáveis pelas auditorias de certificação serão chamados a olhar, com 

cuidados redobrados, para as evidências dos processos de transição. Espera-se que verifi-

quem se não houve pequenas e insignificantes mudanças documentais para que o sistema 

continue como dantes. 
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Os clientes e outras partes interessadas esperam que as organizações que cuidaram da boa 

transição para a nova versão da norma, obtenham uma diferenciação positiva no mercado. 

 
 

6. Qualidade e proteção de dados 
 

Em diversos artigos e intervenções sobre o tema, tem-se reforçado a ideia de que é necessário 

recorrer às ferramentas conceptuais da Qualidade, para melhor avaliar o  impacto do RGPD 

nas organizações e aplicá-las no planeamento, na implementação, na verificação e na melho-

ria da sua conformidade. 

Se houve uma fase inicial do despertar para as exigências regulamentares, em que prevaleceu 

o pendor mais jurídico, depressa se acrescentou outro mito sobre o milagre das tecnologias 

de informação para garantir a conformidade com o regulamento. 

Apareceram firewalls, hard e software para tudo. Assistiu-se a promoções de produtos mila-

grosos, com um desempenho à margem de vulnerabilidades e à prova de riscos, nunca refe-

ridos. 

Salvo as grandes organizações dos sectores da banca, dos seguros, da saúde, das operadoras 

de telecomunicações e da energia, e mais algumas autoridades e organismos do Estado, como 

a Autoridade Tributária, a Segurança Social, o Instituto Informático e outros, o tecido em-

presarial português não pode, nem precisa, de matar moscas com luvas de  boxe. 

Uma abordagem sistémica, que convoque todos os saberes e competências da organização, 

e que cuide da conformidade diariamente e em todas as operações de tratamento, é o único 

caminho a percorrer, com todas as áreas que participam nas atividades da organização,  para 

potenciar o desempenho dos recursos humanos envolvidos, únicos garantes da conformidade 

sustentável. 

 
 

7. Conformidade para além do curto prazo 
 

Quaisquer abordagens, mais jurídicas ou mais tecnológicas, e por razões intrínsecas aos seus 

pressupostos, sendo necessárias e com contributos indispensáveis, são sempre parcelares e 

insuficientes, por estarem fora de uma abordagem holística e sistémica. Pecam 
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por não estarem em sintonia com a maturidade e o pulsar diário dos recursos humanos de 

que depende qualquer organização. 

Ambas as abordagens persistem no mercado com ligeiros deslocamentos em direção às pre-

ocupações com a forma das organizações digerem e respondem às novas exigências regula-

tórias. 

Quanto mais experiência se recolhe nos diversos processos de implementação do RGPD, 

mais se confirma, que as abordagens acima comentadas são selos de garantia de curto prazo, 

por não atenderem ao comportamento organizativo dos recursos humanos, e às falhas ope-

racionais no dia a dia das organizações. E sabe-se como é, ao longo do tempo, que vão 

crescendo os fatores geradores de derrapagens da conformidade, criando-se lacunas e vul-

nerabilidades nas operações de tratamento e na segurança dos dados pessoais. Não tem sido 

fácil convencer as organizações que não há vacinas nem kits de conformidade. 

Ultrapassada a fase aguda do terror causado pelas nuvens negras das obrigações e das san-

ções, oportunisticamente exploradas por alguns players, constata-se que nada pode substituir 

o processo uterino da implementação de um SGPD [8], pela consciência das necessidades 

desejadas, para a oportunidade de otimizar processos e práticas organizativas. 

 
 

8. PDCA, uma metodologia adequada e segura 
 

Batendo à “porta” de uma organização, com base no direito de acesso, por que corredores e 

salas deverá o titular dos dados ser levado para exercer, de forma consciente e proporcionada 

os seus direitos? Infelizmente o tsunami de informações e pedidos de consentimento que 

ocorreu na véspera da data de 25 de maio não respondeu a esta questão central. 

Para que uma organização cumpra as suas obrigações, quanto à proteção dos dados dos 

titulares, no âmbito da sua atividade económica, tem que conceber e implementar um sis-

tema de gestão que assente em procedimentos para assegurar respostas estáveis e consis-

tentes, para além de “respostas” imediatistas com um elevado grau de variabilidade. A po-

lítica e os procedimentos têm que traduzir os requisitos jurídicos do RGPD em requisitos 

da organização, desenhando um SGPD. 
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Mesmo em organizações sem experiência na operacionalização de sistemas de gestão, o re-

curso à metodologia assente no ciclo PDCA [9], tem-se mostrado adequado e propiciador de 

sinergias e conforto no controlo e na certeza operacional no desenvolvimento dos projetos. 

De acordo com o quadro conceptual do ciclo PDCA, os processos de implementação desen-

volvidos são divididos em 4 etapas e cada etapa em várias fases, com atividades definidas e 

em progressão, com objetivos mensuráveis, prazos e responsabilidades atribuídas. 

Na Etapa 1, do Planeamento (Plan), têm-se sentido maiores dificuldades em despertar e em 

convocar toda a organização, ultrapassando paradigmas tradicionais. Concentram-se todos 

os esforços na formação e no diagnóstico da situação atual das empresas quanto aos dados e 

às operações de tratamento, com a identificação da sua fundamentação e dos sistemas físicos 

ou digitais de apoio, assim como a avaliação dos níveis de risco associados e a definição de 

medidas técnicas e organizativas adequadas. 

Toda a informação recolhida nas matrizes de diagnóstico, preenchidas pela organização, é 

depois validada e completada nas entrevistas presenciais nos diversos departamentos e com 

todas as partes interessadas, em especial os subcontratantes. 

Por fim é elaborado um relatório do diagnóstico, com as constatações e as recomendações 

que se entendem adequadas, para que a gestão de topo possa tomar as suas decisões sobre a 

conformidade desejada, a política e os objetivos, o plano geral da implementação, os recursos 

a afetar e os custos a considerar. 

Depois de formada a equipa de projeto, segue-se a materialização do plano aprovado, com a 

elaboração e a atualização documental, incluindo a revisão de alguns documentos já existen-

tes, como sejam os contratos com os diversos stakeholders. 

Todo o corpo documental deverá ser elaborado e organizado sob a forma de um Manual do 

SGPD que, depois de aprovado pela gestão de topo, deverá ser comunicado a toda a organi-

zação a envolver na implementação. 

Na Etapa 2, da Implementação (Do), sente-se que a organização começa a estar mais recetiva 

e a ver o sentido das novas práticas. As atividades são a formação sobre a arquitetura do 

SGPD e a documentação associada, em cuja elaboração participaram e a marcação do início 

da implementação com a seleção do departamento ou área de negócio, considerada mais 

crítica. Assim, o projeto começa a ganhar corpo num ponto de apoio modelo, como que num 

processo de prototipagem a considerar para a operacionalização 
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generalizada a toda a organização, das atividades planeadas, com todos os registos associa-

dos. 

Na Etapa 3, da Verificação e Auditoria (Check), as atividades têm sido focadas em “stress 

test”, para sentir a qualidade da resposta da organização ao sistema em operacionalização. A 

simulação de exercícios de acesso e de direitos por parte de titulares, assim como de testes 

de resposta a simulações de violações de dados e de intrusão nos sistemas de informação, 

assumem um papel fundamental, para evidenciar as mudanças comportamentais e de práticas 

organizativas indispensáveis à operacionalização dos novos paradigmas regulatórios. 

Neste âmbito serão reavaliadas as avaliações de risco e as medidas técnicas e organizativas 

aplicadas. Por fim, é elaborado um balanço sobre a maturidade, robustez e conformidade 

atingidas para auditar o SGPD. 

A experiência recolhida nas organizações situa-se, sobretudo, na etapa 3, a evoluir para a 

etapa 4. 

Assim, é nossa convicção vir a desenvolver na Etapa 4, de Revisão e Melhoria (Act), as 

atividades de acordo com as constatações da auditoria, para a melhoria, a revisão final e a 

aprovação do Manual do SGPD, assim como a realização de uma nova ação de formação 

sobre o SGPD implementado, abrangendo todos os recursos humanos envolvidos nas opera-

ções de tratamento de dados. 

Por fim deverá sair da equipa de projeto o EPD a designar, se aplicável, ou um responsável 

pela operacionalização, manutenção e conformidade do sistema. 

A figura do EPD não será abordada neste artigo, uma vez que merece, pelo perfil e a impor-

tância do cargo, um tratamento especial a dedicar em próxima oportunidade. O mesmo se 

passa com uma abordagem à avaliação de impacto da proteção de dados e ao registo das 

atividades de tratamento. 

 
 

9. Um processo de suporte 
 

A experiência de consultoria nas organizações, tem permitido consolidar a ideia, já defendida 

em vários fóruns e artigos, sobre a necessidade de se desenhar um SGPD, que cruze hori-

zontalmente todos os fluxos de tratamento de dados realizados nos diversos 
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departamentos, acomodando-o como um processo de suporte no mapeamento dos processos 

do SGQ. 

Como processo, e uma vez definido o objetivo, o âmbito, o caminho, os pontos de controlo 

e os indicadores para a avaliação do desempenho, deverá ser indicado o EPD como o “Ow-

ner” natural do processo, ou outro perfil de responsável. 

Clarificado o seu lugar no mapa dos processos de gestão do SGQ, perspetivam-se ganhos 

mútuos de consistência, pelas sinergias que naturalmente se desenvolverão, alavancadas em 

alguma “obrigatoriedade contagiante” para a conformidade legal e normativa. 

 
 

10. A Missão do IPQ e a normalização da área da proteção de 

dados 

Por várias vezes tem-se abordado o tema das relações de parentesco admissíveis, entre a 

Qualidade e o RGPD. 

Quanto ao RGPD e de forma abreviada, podem realçar-se algumas semelhanças, como sejam 

o mapeamento geral dos dados e das operações de tratamento, com a avaliação dos riscos 

associados, desde a conceção e por predefinição, a obrigatoriedade de demonstrar a confor-

midade e de auditar o sistema, o perfil do EPD, e outras. 

Também a figura da CNPD, como a autoridade de controlo, com as suas atribuições e pode-

res, o papel de organismos acreditados para a “supervisão de conformidade com os códigos 

de conduta”, assim como as referências aos processos, à existência de requisitos, à norma 

EN ISO/IEC 17065:2012, aos organismos de certificação e a outros aspetos relacionados 

com este tema, referidos no RGPD. 

Num relance pelo artigo 43º pode ler-se que um organismo de certificação deve evidenciar 

“um nível adequado de competência em matéria de proteção de dados, emite e renova a 

certificação, após informar a autoridade de controlo para que esta possa exercer as suas com-

petências…”. Refere-se ainda que “Os Estados-Membros asseguram que estes organismos 

de certificação são acreditados: a) pela Autoridade de Controlo (…) e b) pelo organismo 

nacional de acreditação”, leia-se IPAC [10]. 

No referido artigo, saído na revista Qualidade, admitiu-se um eventual desenvolvimento nor-

mativo, por parte da ISO, sobre o tema da Privacidade e da Proteção de Dados. 
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No desenvolvimento dessa ideia, sugere-se que o Instituto Português da Qualidade (IPQ) 

[11], no âmbito da sua Missão de “promoção e coordenação de atividades que visem contri-

buir para demonstrar a credibilidade da ação dos agentes económicos (…)”, possa assumir 

um papel relevante na área em apreço. Tanto mais que está alinhada pelo objetivo da RGPD, 

referido no seu considerando 2, que é o de pugnar pela “realização de um  espaço de liber-

dade, de segurança e de justiça e de uma união económica, para o progresso económico e 

social, a consolidação e a convergência das economias a nível do mercado interno e para o 

bem-estar das pessoas singulares”. 

Realce-se ainda que, “Com vista ao desenvolvimento sustentado do País e ao aumento da 

qualidade de vida da sociedade em geral, o IPQ prossegue as suas atribuições assentes nos 

princípios da Credibilidade e Transparência, da Horizontalidade, da Universalidade, da Co-

existência, da Descentralização e da Adesão livre e voluntária, (…) aplicando e promovendo 

o uso generalizado de procedimentos, de técnicas, metodologias e especificações reconheci-

dos a nível europeu e/ou internacional”. 

Pelos traços gerais expostos, reafirma-se a ideia que o IPQ pode contribuir para uma melhor 

regulação do mercado, pela diferenciação das organizações que evidenciem o seu alinha-

mento com requisitos geradores de confiança junto dos titulares dos dados pessoais. Assim, 

sugere-se que estude a possibilidade de nomear uma comissão técnica de normalização, 

com a missão de preparar uma nova família de normas para estabelecer, implementar, man-

ter e melhorar de forma contínua um sistema de gestão da proteção de dados. 

Como é referido no campo da normalização do sítio Web do IPQ, “Qualquer norma é consi-

derada uma referência idónea do mercado a que se destina, sendo por isso usada em proces-

sos de legislação, de acreditação, de certificação…As normas são documentos de aplicação 

voluntária, salvo se existe um diploma legal que as torne de cumprimento obrigatório”. 

Por fim sugere-se que a comissão técnica inclua representantes de um conjunto significativo 

de partes interessadas, desde a área jurídica à tecnológica, do sector empresarial ao acadé-

mico, sem esquecer a CNPD, de modo a reunir o máximo de competências capazes de con-

tribuir para uma abordagem normativa, que alavanque e contribua, de facto, para a progres-

são da maturidade das organizações. 

O processo de normalização será faseado e em progressão, a construir-se com um conjunto 

de normas, como por exemplo uma norma que descreva uma visão geral, o vocabulário, os 
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termos e as definições relacionados com os sistemas de gestão da proteção de dados, uma 

norma com orientações a seguir como guia na implementação dos SGPD e outra norma com 

os requisitos que possam proporcionar a certificação dos sistemas implementados. Poderão 

seguir-se outras normas que venham a justificar-se. 

O âmbito nacional de aplicação das normas a desenvolver pelo IPQ não diminui o seu al-

cance, uma vez que o RGPD põe termo à dispersão e à fragmentação das ordens jurídicas 

dos diversos Estados-Membros, assegurando uma ordem jurídica uniforme em todo o espaço 

da União. 

A norma com os requisitos para a certificação deverá adotar uma estrutura de alto nível, de 

acordo com os termos e os critérios definidos no Anexo SL, para garantir  a compatibilidade 

com outras normas de sistemas de gestão que tenham adotado o mesmo anexo. 

Num quadro normativo novo, com requisitos para a implementação de SGPD certificáveis, 

entende-se que poderá terminar a atual fase em que estes devem “gatinhar” como  processos 

de suporte do SGQ, para se emanciparem e evoluírem para uma nova fase, mais avançada e 

madura, em que já “caminham” por si, configurando-se como um sistema de gestão autó-

nomo, mas compatível com outros sistemas de gestão, permitindo a sua gestão integrada se 

for essa a opção das organizações. 
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Resumo: 

Os objetivos deste estudo são identificar os principais fatores que motivam as em-
presas a certificar sistemas de gestão da qualidade, sistemas de gestão ambiental e 
sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho e os fatores que motivam as 
empresas a implementar sistemas integrados de gestão da qualidade, ambiente e 
segurança. 

 
Para o efeito, realizou-se um estudo empírico que consistiu numa análise explora-
tória com administração de questionário às empresas do ramo da indústria da região 
centro de Portugal, com, pelo menos, o sistema de gestão da qualidade certificado. 

 
Através da análise da revisão da literatura e do estudo empírico foi possível concluir 
que os resultados vão ao encontro dos resultados obtidos pelos autores estudados, 
no que diz respeito às motivações para certificar Sistemas de Gestão da Qualidade 
e implementar Sistemas Integrados de Gestão e que se resumem à competitividade, 
maior eficiência na gestão de processos, redução da documentação e da burocracia 
e maior organização interna. Também, no que se refere às motivações para certificar 
Sistemas de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde Ocupacional, os resultados 
vão ao encontro do que já havia sido referido por outros autores, destacando-se o 
cumprimento da legislação e o aumento da confiança das partes interessadas para 
ambos os sistemas de gestão. 

 
Palavras-chave: ambiente, qualidade, segurança, sistemas integrados. 

 
Abstract: 

This study aims to identify the main factors that motivate companies to certify qual-
ity management systems, environmental management systems and occupational 
safety and health management systems and the factors that motivate companies to 
implement integrated quality, environment and safety integrated management sys-
tems. 
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For that purpose, an empirical study was carried out, on the basis of an exploratory 
analyses, with a questionnaire application to companies of the industry of the central 
region of Portugal, with a certified quality management system. 

 
Through the literature review analysis and the empirical study it was possible to 
conclude that the results obtained are in agreement with the ones of the authors 
studied by the authors studied, regarding the motivations to certify Quality Man-
agement Systems and to implement Integrated Management Systems, such as sum-
marized competitiveness, greater efficiency in process management, documentation 
and bureaucracy reduction, and greater internal organization. Also, regarding the 
motivations to certify Environmental Management Systems and Occupational 
Health and Safety, the results are in line with what has already been mentioned by 
other authors, with particular focus on compliance with legislation and the increase 
of confidence of the different stakeholders for both management systems. 

 
Keywords: environment, integrated systems, quality, safety, 

 
 

 
1. Introdução 

 
Os mercados exigem cada vez mais das empresas, procurando produtos e/ou serviços que cum-

pram com os padrões das normas técnicas da qualidade, que garantam a sustentabilidade social 

e a proteção da integridade física e saúde dos colaboradores. Por este motivo, para muitas em-

presas, a preocupação em cumprir com os requisitos ambientais, bem como os de segurança e 

saúde no trabalho, torna-se numa questão de sobrevivência e de viabilidade financeira (Fernan-

des et al, 2011). 

Aliada à pressão exercida sobre as organizações para que racionalizem os seus processos de 

gestão, surge a oportunidade de integração dos sistemas de gestão, que permitirá reduzir custos 

relacionados com a manutenção dos três sistemas de gestão, nomeadamente, com o controlo 

dos documentos, com auditorias, registos, entre outros (Bonato et al, 2015). 

Assim, pretende-se com este estudo identificar os principais fatores que motivam as empresas 

a certificar sistemas de gestão da qualidade, sistemas de gestão ambiental e sistemas de gestão 

de segurança e saúde ocupacional e os fatores que motivam as empresas a implementar sistemas 

integrados de gestão da qualidade, ambiente e segurança. Para o efeito, realizou-se um estudo 

empírico que consistiu numa análise exploratória com administração de questionário às empre-

sas do ramo da indústria da região centro de Portugal, com, pelo menos, o sistema de gestão da 

qualidade certificado. 
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2. Sistemas de gestão 

O sistema de gestão é definido na NP EN ISO 9000:2015 como “o conjunto de elementos in-

terrelacionados ou interatuantes de uma organização para o estabelecimento de políticas e obje-

tivos e de processos para atingir esses objetivos”. A norma acrescenta, ainda, que “um sistema 

de gestão pode tratar uma única disciplina ou diversas disciplinas, p.ex. gestão da qualidade, 

gestão financeira ou gestão ambiental” (IPQ, 2015, p23). 

 
2.1. Sistema de Gestão da Qualidade (NP EN ISO 9001) 

A implementação e certificação de sistemas de gestão da qualidade (SGQ) tem-se tornado um 

fator diferenciador das empresas, promovendo o seu sucesso e sobrevivência no mercado, for-

necendo maior competitividade e contribuindo para uma maior eficiência na gestão dos seus 

processos (Fernandes et al, 2011). Uma empresa certificada pela qualidade consegue transmitir 

maior segurança aos seus clientes, na medida em que dá melhores garantias de cumprimento de 

prazos e de contratos e de controlo de defeitos (Pimentel, 2015). 

O SGQ, segundo a NP EN ISO 9001:2015, tem como objetivo principal a satisfação dos clien-

tes, que pode ser conseguida pela correta e eficaz implementação do SGQ. 

O processo de certificação é voluntário, no entanto, a certificação do SGQ constitui uma ferra-

menta de apoio para as organizações na melhoria do seu desempenho, quer a nível interno, quer 

externo (Lopes & Capricho, 2007). 

 
2.2. Sistema de Gestão Ambiental (NP EN ISO 14001) 

A proteção do meio ambiente e a utilização racional dos recursos naturais têm ocupado uma 

posição de grande relevo na gestão das organizações, em consequência de uma maior consci-

encialização das debilidades do meio ambiente, da pressão mediática e influência das partes 

interessadas (Pimentel, 2015). 

O SGA, segundo a NP EN ISO 14001:2015, tem presente o cumprimento dos requisitos legais 

aplicáveis e outros que a organização subscreva (Ramada, 2014). 

Tendo em conta o objetivo pelo qual foram criadas as normas de gestão ambiental, tornam-se 

evidentes as vantagens associadas à implementação de SGA (Pinto, 2012): 

 redução dos custos da poluição, 

 fornecimento de provas do cumprimento da legislação ambiental aplicá-

vel àorganização, 

 melhoria do clima organizacional, 
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 melhoria da imagem da organização junto das partes interessadas. 

 melhoria dos indicadores de desempenho ambiental, nomeadamente, consumos de energia, 

água e matérias-primas, taxa de descarga ou deposição de resíduos, prémios de seguros, 

 valorização de alguns materiais até então considerados resíduos 

 maior facilidade na obtenção de financiamentos. 

A implementação de SGA não tem impacto só no ambiente, na medida em que sendo desenvol-

vida uma abordagem sistemática para melhorar o desempenho ambiental de forma integrada e 

não numa só função ou secção, pode ter efeitos positivos na qualidade do produto produzido 

(Magalhães, 2013). 

 
2.3. Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (ISO 

450011) 

A segurança e saúde no trabalho (SST) visa manter a integridade física e mental dos trabalha-

dores e a sua abordagem nas empresas tem vindo a ter um foco no cumprimento dos requisitos 

legais aplicáveis (Pinto, 2005). 

Grande parte das empresas opta pelo mero cumprimento legal, não criando uma política de 

prevenção integrada, com fixação de objetivos, planeamento e orçamentos específicos, com o 

consequente comprometimento da administração, visto que nenhuma lei assim o obriga (Pinto, 

2005). 

No entanto, fruto da maior exposição mediática dos acidentes de trabalho e da consequente 

pressão feita pela sociedade às empresas, começam já a existir algumas abordagens à SST de 

forma sistemática e integrada, fazendo uso dos referenciais normativos, nomeadamente as nor-

mas OHSAS 18001 e NP 4397 (Pinto, 2005). Entretanto foi publicada a ISO 45001, que vem 

substituir as normas OHSAS 18001 e NP 4397. 

A norma ISO 45001 expõe requisitos mínimos para a implementação de um Sistema de Gestão 

de Segurança e Saúde Ocupacional (SGSSO), onde a organização deve explorar os perigos e 

riscos do trabalho aos quais os trabalhadores podem estar expostos. 

A implementação e certificação de um SGSSO tem como vantagens (APCER, 2010, Maga-

lhães, 2013): 

 redução dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, com a consequente redução 

de custos, 

 redução do absentismo, 
 
 

1 A ISO 45001 substitui as normas OHSAS 18001 e NP 4397. 
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 apoio no cumprimento da legislação e regulamentação em matéria de SST, 

 redução de perdas materiais, 

 aumento da produtividade e competitividade, 

 melhoria da satisfação e motivação dos colaboradores, 

 ambiente de trabalho seguro e saudável, 

 maior cultura de prevenção. 
 
 

2.4. Sistemas Integrados de Gestão 

As organizações procuram, cada vez mais, aumentar a sua competitividade e sustentabilidade, 

o que se traduz num aumento do número de organizações portuguesas com sistema integrado 

de gestão da qualidade, ambiente e segurança (SIGQAS) (Almeida, Domingues & Sampaio., 

2014). 

Um SIGQAS tem como vantagens (Vitoreli & Carpinetti, 2013, Pinto, 2012, Matias & Coe-

lho.,2011): 

 assegurar a eficácia da organização através da satisfação do cliente, dos seus colaboradores 

e outras partes interessadas, além da redução dos riscos associados à atividade e da redu-

ção dos impactes ambientais. 

 redução de custos, 

 redução do número de ações de formação e de auditorias internas, com a consequente 

redução de interrupções no trabalho, 

 melhoria na gestão dos recursos, 

 redução da burocracia, 

 melhoria do desempenho organizacional, comunicação e difusão da informação, 

 maior eficácia na monitorização dos objetivos, 

 redução da sobreposição e duplicação de atividades, 

 melhoria da interação entre os colaboradores e da sua motivação, 

 aumento da produtividade, 

 maior confiança nos produtos e serviços prestados, 

 conquista de novos mercados, 

 maior credibilidade junto das partes interessadas e 

 garantia de cumprimento legal. 
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O estudo de Bernardo et al (2016) demonstrou que, de facto, a integração dos sistemas de gestão 

ajuda as organizações a tornarem-se mais eficientes e a aproveitar as sinergias potenciais dos 

sistemas de gestão. 

 
3. Estudo empírico 

Este capítulo é dedicado ao estudo empírico, definindo-se a metodologia utilizada e 

apresentando-se os resultados obtidos e respetiva discussão. 

 
3.1. Metodologia 

As empresas têm tendência a iniciar o processo de certificação pelo SGQ. De facto, segundo 

dados do Instituto Português de Acreditação (IPAC), o número de empresas com SGQ certi-

ficado é muito maior comparativamente ao número de empresas com SGA e SGSSO. Pre-

tende-se, com este estudo perceber quais os fatores que motivam as empresas a certificar 

SGQ, SGA e SGSST e os fatores que motivam as empresas a optar pela implementação de 

SIGQAS. 

 
 Amostra/Procedimento 

A população abrange todas as empresas com pelo menos o SGQ certificado, de acordo com 

dados do IPAC. Para este estudo, utilizou-se uma amostra não probabilística, por conveniência, 

constituída por todas as empresas do ramo indústria da região centro1 que têm, pelo menos, o 

SGQ certificado, o que equivale a 862 empresas. Para o estudo, foram contactadas 802 empre-

sas, visto não se ter conseguido o contacto das restantes 60. A base de dados das empresas a 

participar no inquérito foi construída, com base na consulta da lista de empresas certificadas no 

site do IPAC e na pesquisa dos seus contactos de email através da internet. 

 
 Método de recolha de dados 

Os métodos e técnicas de recolha de dados tiveram como base uma análise exploratória com 

administração de questionário online. 

O inquérito foi estruturado em duas partes. A primeira contempla questões sobre a certifi-

cação de sistemas de gestão e a segunda questões para a caracterização da empresa. 

 
1 A delimitação da região centro teve em consideração os NUTS II, de 2013. 
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O inquérito foi enviado para 802 empresas, das quais responderam 66, o que representa uma 

taxa de resposta de 8,23%. 

 
 Instrumentos/Variáveis 

As questões do inquérito foram transformadas em variáveis, de modo a poder fazer-se a análise 

de dados. A tabela 1 apresenta a secção do questionário, o número da questão, a variável e a 

informação que se pretende obter. 

 
Tabela 1 – Variáveis e informação a recolher 

 

Secção 
Questão 

n.º Variável Informação pretendida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificação 
de sistemas de 

gestão 

1 Certificação da qualidade Saber se a empresa tem SGQ certificado 

 
1.1 

 
Antiguidade do SGQ 

 
Saber há quantos anos a empresa possui a 

certificação do SGQ 

 
2 

Fatores importantes na opção 
pela certificação do SGQ (18 

fatores) 

Determinar os fatores mais importantes na opção 
pela certificação do SGQ 

3 Certificação ambiental Saber se a empresa tem a certificação do SGA 

 
3.1 

 
Antiguidade do SGA 

 
Saber há quantos anos a empresa possui a 

certificação do SGA 

 
4 

 
Fatores importantes na opção 
pela certificação do SGA (19 

fatores) 

 
Determinar os fatores mais importantes na opção 

pela certificação do SGA 

 
5 

 
Certificação do SGSST 

 
Saber se a empresa tem a certificação do SGSST 

 
5.1 

 
Antiguidade do SGSST 

Saber há quantos anos a empresa possui a 
certificação do SGSST 

 
6 

 
Fatores importantes na opção 
pela certificação do SGSST (16 

fatores) 

 
Determinar os fatores mais importantes na opção 

pela certificação do SGSST 

 
7 

 
Primeiro SG certificado 

 
Determinar qual o primeiro SG que certificou 

 
8 

 
SG mais vantajoso 

 
Determinar qual o SG que trouxe mais vantagens 

 
9 

 
Forma de implementação 

Saber se os SG foram implementados de 
forma integrada ou de forma 

isolada. 

 
10 

Fatores importantes na opção 
pela integração de sistemas de 

gestão (21 fatores) 

 
Determinar os fatores mais e menos importantes 

na opção pela integração de sistemas de 
gestão 

 
 
 

11 

 
 
 

Dificuldades na integração 

 

 
Perceber as dificuldades na integração de sistemas 

de gestão. 
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Secção 
Questão 

n.º Variável Informação pretendida 

 
 
 
 

Certificação de  
sistemas de gestão 

 
12 

Norma única Perceber se a existência de uma norma inte-
gradora certificável facilitaria o trabalho 
para as empresas. 

 
12.1 

 
Impacto na norma integradora 

Determinar o impacto da norma 
integradora certificável. 

 
13 

 
Motivação para certificação 

integrada 

Compreender se as empresas estariam moti-
vadas a certificar SIGQAS caso existisse 

uma norma integradora certificável 

 
14 

 
Número de trabalhadores 

Conhecer a dimensão da empresa através do número 
de trabalhadores 

 
 
 
 
 
 

 
Caracterização da 

empresa 

 
15 

 
Função 

Saber se a função desempenhada pelo respondente 
tem influência nos resultados 

16 Antiguidade da empresa Conhecer o ano de fundação da empresa. 

 
17 

 
Atividade 

Determinar se existem diferenças nas respostas 
em função por setor de atividade 

 
18 e 
18.1 

 

Recursos na implementação 
Perceber como as empresas implementam os 

seus sistemas de gestão, se com recursos 
internos ou externos e, se internos, a full ou 

part-time. 

19 Organismo certificador Conhecer o organismo certificador 
predominante. 

 
20 

 
Exportação 

Determinar se a exportação de produtos está 
associada à necessidade de integração de 
sistemas de gestão 
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3.2. Resultados e discussão 

A amostra considerada para os resultados é composta por 66 empresas: 5 microempresas, 24 

pequenas empresas, 26 médias empresas e 11 grandes empresas. Relativamente à antiguidade 

das empresas, a maior parte (75,8%) foi fundada há mais de 20 anos. 

Relativamente ao setor de atividade, 17 empresas são do setor da metalurgia, representando 

26% das empresas inquiridas. 

Verificou-se que 43,9% das empresas inquiridas implementaram os seus sistemas de gestão 

com recursos internos. 

Das 66 empresas inquiridas, 36 têm apenas SGQ certificado, 14 têm dois sistemas de gestão e 

16 têm os três sistemas de gestão certificados (SGQ, SGA e SGSSO). 

Relativamente à antiguidade da certificação do SGQ, verifica-se que apenas 5 empresas estão 

certificadas há mais de 20 anos. 

Terminada a caracterização da amostra, passa-se à análise de dados, de forma a dar resposta aos 

objetivos deste estudo. 

Para dar resposta aos objetivos deste estudo, recorreu-se às questões 2, 4, 6 e 10 do inquérito, 

que dizem respeito, respetivamente, aos fatores que motivam para a certificação do SGQ, SGA, 

SGSSO e implementação de SIGQAS. 
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Cada uma destas questões era composta por várias afirmações, elaboradas com base nas vanta-

gens associadas à implementação, de cada um dos sistemas de gestão, enunciadas por outros 

autores, que foram avaliadas numa escala de Likert que variava de 1(menos importante) a 

4(mais importante). Estas afirmações foram transformadas em fatores. 

De seguida, apresentam-se as análises estatísticas realizadas e respetivos resultados para dar 

resposta a cada um dos objetivos. 

 
 “Perceber quais os fatores que motivam as empresas a certificar SGQ” 

A tabela seguinte apresenta as 18 variáveis retiradas da questão dois da tabela 1, relativas às 

principais motivações para a certificação de SGQ. 

 
Tabela 2 – Variáveis SGQ 
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Com estas 18 variáveis realizou-se uma estatística descritiva, verificando-se que as principais 

motivações para certificar SGQ são: as vantagens competitivas, maior organização das ativida-

des, apoio à empresa na definição, implementação, manutenção e melhoria de estratégias pró-

ativas para identificar e resolver os problemas da qualidade e apoio na identificação de áreas 

sensíveis. Estas motivações correspondem às vantagens internas e externas da certificação de 

SGQ, segundo Lopes & Capricho (2007). O destaque da competitividade vai ao encontro da-

quilo que Fernandes et al (2011) enfatiza no seu estudo. 

As variáveis “a empresa está exposta a reclamações” e “é uma forma de marketing” são as  que 

têm menor impacto na opção pela certificação da qualidade. A certificação do SGQ como es-

tratégia de marketing tem sido apontada como vantagem associada ao SGQ, tal como refere 

Lopes & Capricho (2007). Deste resultado se conclui que, apesar de ser importante, porque a 

média é positiva (numa escala de 1 a 4, apresenta uma média de 2,33), não é dos fatores mais 

importantes na opção pela certificação de SGQ. 

Com o objetivo de identificar as dimensões que permitem representar os pontos focais dentro 

do grupo de fatores importantes da certificação de SGQ, realizou-se uma análise fatorial explo-

ratória com rotação varimax com os 18 itens. De acordo com Pestana & Gajeiro (2008), a aná-

lise fatorial é “um conjunto de técnicas estatísticas que procura a correlação entre as variáveis 

observáveis, simplificando os dados através da redução do número de variáveis necessárias 

para as descrever”. 

Antes de se proceder a uma análise fatorial importa ter em conta alguns aspetos que garantam 

a adequabilidade dos dados à análise fatorial, nomeadamente, o tipo de variáveis, o tamanho da 

amostra (que não deve ser inferior a 50 observações) e a qualidade das correlações entre as 

variáveis. A qualidade das correlações pode ser verificada através de dois procedimentos esta-

tísticos, tais como o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de Esfericidade de Bartlett 

(Pestana & Gajeiro, 2008). 

O resultado do teste KMO deve se superior a 0,5, numa escala de 0 a 1. Quando o resultado é 

inferior a 0,5, significa que os dados não são adequados à análise fatorial. Relativamente ao 

teste de Esfericidade de Bartlett, considera-se a adequabilidade dos dados à análise fatorial 

quando p-value é inferior a 0,001 (Maroco, 2007). 

Neste caso, o valor estatístico de KMO é de 0,823, considerando-se, assim, a recomendação 

face à análise fatorial boa, e o teste de Esfericidade de Bartlett apresenta um p-value de 0. 

Em resultado da análise fatorial exploratória com os 18 itens, obtiveram-se 5 dimensões: estra-

tégia organizacional, desempenho organizacional, recursos, eficiência e ambiente externo. 
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Na tabela 3 apresentam-se as dimensões, os fatores de cada dimensão e a relevância, quer indi-

vidual, quer em combinação. 

 
Tabela 3 - Dimensões SGQ 

 

Dimensão N.º de itens Fatores 

Relevância 

Mínimo Máximo   Média 

 6 -A certificação da qualidade traz vantagens 
competitivas 

6,00 24,00 18,9 
9 

 

 
Estratégia organizacional 

 -Apoio à empresa na definição, implementação, 
manutenção e melhoria de estratégias pró-ativas 
para identificar e resolver os problemas da quali-
dade 

   

  -Maior organização das atividades    

  -Eliminação de tarefas supérfluas e repetidas    

  -Aumento da produtividade    

  -Possibilidade de integração com outros SG    

 4 -Redução dos prejuízos materiais devidos a 
produtos não conformes 

4,00 16,00 12,3 
3 

Desempenho organizacional  -Diminuição de erros 

-Definição de responsabilidades e autoridade 

-Clarificação da comunicação organizacional 

   

 4 -A empresa possui RH com competências para a 
certificação deste tipo de SG 

4,00 16,00 12,3 
2 

Recursos 
 -A empresa consegue lidar bem com as 

exigências da norma da qualidade 
   

  -Apoio na definição de prioridades de atuação    

  -Apoio na identificação de áreas sensíveis    

 
 

Eficiência 

3 -A empresa está exposta a reclamações 

-O negócio da empresa justifica o investimento na 
certificação 

3,00 12,00 8,0 
3 

  -Os benefícios da certificação compensam os 
custos 

   

Ambiente externo 1 -É uma forma de marketing 1,00 4,00 2,3 
3 

Soma_Componente 1  18,00 72,00 54,0 
 8   0 

 
 

Verifica-se que, em todos os casos, o resultado é positivo (superior a 50%), logo as empresas 

reconhecem a importância destas 5 componentes no SGQ, quer individual, quer globalmente. 

A estratégia organizacional é a dimensão mais valorizada pelas empresas, seguida da dimensão 

desempenho organizacional e dos recursos. De facto, os fatores integrados nestas dimensões 

são os mais enunciados nas vantagens do SGQ, nomeadamente por Ramada (2014); Pires 

(2012); Lopes & Capricho (2007). 

 
 “Perceber quais os fatores que motivam as empresas a certificar SGA” 

A tabela seguinte apresenta as 19 variáveis retiradas da questão quarto da tabela 1, relativas às 

principais motivações para a certificação de SGA. 
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Tabela 4 – Variáveis SGA 

 

 
 

Com estas 19 variáveis realizou-se uma estatística descritiva, verificando-se que as principais 

motivações para certificar sistemas de gestão ambiental são: cumprimento da legislação e regu-

lamentação ambiental em vigor, melhoria do desempenho ambiental, aumento da confiança das 

partes interessadas e redução dos consumos de energia, água e matérias-primas. Os resultados 

correspondem às conclusões obtidas em outros estudos, nomeadamente, Pimentel (2015) que 

refere que as partes interessadas pressionam as organizações para que racionalizem os recursos 

naturais e contribuam para a proteção do ambiente. Também o Guia Interpretativo da ISO 

14001:2015 da APCER (2016) faz referência a esta pressão feita pelas partes interessadas, com 

vista à redução dos consumos de água e energia. Pinto  (2012) salienta como vantagens da 

certificação de SGSST as provas de cumprimento da legislação ambiental e a melhoria da ima-

gem. 
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O destaque do cumprimento da legislação e regulamentação em vigor vai, ainda, ao encontro 

daquele que é um dos objetivos específicos da NP EN ISO 14001:2015, o de cumprimento das 

obrigações legais. 

As variáveis menos importantes foram as relacionadas com acidentes ambientais e coimas am-

bientais, o que pode dever-se ao facto das empresas não terem registos de acidentes ambientais. 

Realizou-se uma análise fatorial exploratória com rotação varimax com os 19 itens. Obteve-se 

o valor de 0,786 no teste KMO (recomendação face à análise fatorial média) e p-value de 0 no 

teste de Esfericidade de Bartlett. Da análise fatorial com os 19 itens obtiveram-se 4 dimensões 

principais que permitem representar pontos focais dentro do grupo de fatores importantes da 

certificação de SGA: gestão ambiental, ambiente externo, recursos e impacto ambiental/efici-

ência. 

Na tabela 5 apresentam-se as dimensões, os fatores de cada dimensão e a relevância, quer indi-

vidual, quer em combinação. 

Tabela 5 - Dimensões SGA 
 

Dimensão N.º de itens Fatores 

Relevância 

Mínimo Máximo   Média 

 
 
 
 
 
 
 

Gestão Ambiental 

9 -Redução da poluição 

-Cumprimento da legislação e regulamentação 
ambiental em vigor 

-Redução da frequência e gravidade dos acidentes 
ambientais 

-Melhoria do desempenho ambiental 

-Redução dos consumos de energia, água e 
matérias- primas 

-Redução dos custos de deposição dos resíduos em 
aterro 

-Redução dos prémios de seguro 

-Maior facilidade na obtenção de financiamento 

-Valorização (económica) de materiais que até 
então eram considerados resíduos 

9,00 36,00 25,6 
2 

 
 

Ambiente externo 

4 -É uma forma de marketing 

-Os benefícios da certificação compensam os 
custos 

-A certificação ambiental traz vantagens  

competitivas 

-Aumento da confiança das partes interessadas 

4,00 16,00 10,7 
3 

 

 
Recursos 

3 -A empresa possui RH com competências para a 
certificação deste tipo de SG 

-A empresa consegue lidar bem com as 
exigências da norma do SGA 

-Possibilidade de integração com outros SG 

3,00 12,00 8,0 
3 

 
Impacto ambiental/Eficiência 

3 -A empresa está muito sujeita a acidentes 
ambientais 

-A empresa está sujeita a coimas ambientais 

-O negócio da empresa justifica o investimento na 
certificação 

3,00 12,00 6,8 
2 

Soma_Componente 19  19,00 76,00 51,2 
0 
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Verifica-se que, em todos os casos, o resultado é positivo (superior a 50%), logo as empresas 

reconhecem a importância destas 4 componentes no SGA, quer individual, quer globalmente. 

A gestão ambiental é a dimensão mais valorizada pelas empresas, que inclui variáveis como o 

cumprimento legal, a melhoria do desempenho ambiental, a redução dos prémios de seguro, a 

maior facilidade na obtenção de financiamento, a redução dos consumos energéticos, de água e 

materiais, variáveis estas que podemos encontrar referenciadas como vantagens em outros es-

tudos, nomeadamente, Pinto (2012); Ramada (2014); Pimentel (2015) e Matias & Coelho 

(2011). 

 
 “Perceber quais os fatores que motivam as empresas a certificar SGSSO” 

A tabela seguinte apresenta as 16 variáveis retiradas da questão seis da tabela 1, relativas às 

principais motivações para a certificação de SGSSO. 
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Tabela 6 - Variáveis SGSSO 
 

 
 

Com estas 16 variáveis realizou-se uma estatística descritiva, verificando-se que as principais 

motivações para certificar SGSST são: aumento da confiança das partes interessadas,  melhoria 

da saúde e do bem-estar do pessoal, por diminuição dos riscos para a SST, cumprimento da 

legislação e regulamentação em matéria de SST e redução dos custos de controlo das condições 

de trabalho nomeadamente através da identificação sistemática de oportunidades de prevenção. 

Mais uma vez, os resultados obtidos correspondem a vantagens já enunciadas por outros auto-

res, nomeadamente, França (2009) que refere que o SGSST tem como objetivo alcançar um 

ambiente de trabalho aceitável, evitando a ocorrência de  acidentes, e Ramada (2014) que acres-

centa o apoio deste sistema de gestão na eliminação, redução e controlo dos riscos. Também o 

cumprimento da legislação, a melhoria da satisfação 



B e n e f í c i o s d a i m p l e m e n t a ç ã o e c e r t i f i c a ç ã o d e s i s t e m a s d e g e s t ã o – e s t u d o e m p í r i c o n a s e m p r e s a s d a r e g i ã o c e n t r o  262 

 
 

e motivação dos colaboradores e a redução da ocorrência de acidentes de trabalho e doenças 

profissionais foram referenciados no Guia Interpretativo da OHSAS 18001:2007/NP 

4397:2008 da APCER (2010), na lista dos principais benefícios da certificação do SGSST. 

Realizou-se uma análise fatorial exploratória com rotação varimax com os 16 itens. Obteve-se 

o valor de 0,841 no teste KMO (recomendação face à análise fatorial boa) e p-value de 0 no 

teste de Esfericidade de Bartlett. Tendo em conta que a variável “redução dos prémios de se-

guro” apresentou uma carga fatorial menor que 0,500, foi descartada, realizando-se nova aná-

lise fatorial. Realizou-se uma nova análise fatorial com as 15 variáveis, obtendo-se o valor de 

0,832 no teste KMO (recomendação face à análise fatorial boa) e p-value de 0 no teste de Es-

fericidade de Bartlett. Desta análise fatorial exploratória com os 15 itens obtiveram-se 3 di-

mensões principais que permitem representar pontos focais dentro do grupo de fatores impor-

tantes da certificação de SGA. As dimensões são: Gestão do SGSSO, ambiente externo e im-

pacto/eficiência. 

Na tabela 7 apresentam-se as dimensões, os fatores de cada dimensão e a relevância, quer 

individual, quer em combinação. 

 
Tabela 7 - Dimensões SGSSO 

 

Dimensão N.º de itens Fatores 

Relevância 

Mínimo Máximo   Média 

 9 -Os benefícios da certificação compensam os 
custos. 

9,00 36,00 25, 
87 

  -A empresa possui RH com competências para a 
certificação deste tipo de SG. 

   

  -A empresa consegue lidar bem com as 
exigências da norma do SGSST. 

   

 
Gestão do SGSST 

 -Cumprimento da legislação e regulamentação em 
matéria de SST. 

   

  -Redução do absentismo por doença e acidente.    

  -Melhoria da saúde e do bem-estar do pessoal, por 
diminuição dos riscos para a SST. 

   

  -Redução dos custos de controlo das condições de 
SST, nomeadamente através da identificação siste-
mática de oportunidades de prevenção. 

   

  -Aumento da confiança das partes interessadas.    

  -Possibilidade de integração com outros SG.    

 
 
 

Ambiente externo 

4 -É uma forma de marketing. 

-O negócio da empresa justifica o investimento da 
certificação. 

-A certificação traz vantagens competitivas. 

4,00 16,00 10, 
31 

  -Redução dos prejuízos materiais devidos a 
acidentes e incidentes. 

   

 
Impacto/Eficiência 

2 -A empresa tem registos de acidentes de trabalho. 

-A empresa está sujeita a coimas de SST. 

2,00 8,00 4,4 
0 

Soma_Componente 15  15,00 60,00 41, 
58 
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Verifica-se que, em todos os casos, o resultado é positivo (superior a 50%), logo as empresas 

reconhecem a importância destas 3 componentes no SGSSO, quer individual, quer globalmente. 

 
 “Perceber quais os fatores que motivam as empresas a optar pela implementação 

de SIGQAS” 

A tabela seguinte apresenta as 21 variáveis retiradas da questão dez da tabela 1, relativas às 

principais motivações para a implementação de SIGQAS. 

 
Tabela 8 - Variáveis SIG 
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Com estas 21 variáveis realizou-se uma estatística descritiva, verificando-se que que as princi-

pais motivações para a implementação de SIG são a simplificação do SG com a consequente 

redução da burocracia e diminuição da quantidade de documentos, a redução da sobreposição e 

duplicação de atividades, a garantia de cumprimento legal e a otimização dos processos e mé-

todos de trabalho. Estes resultados vêm confirmar, mais uma vez, aquilo que vários autores, 

nomeadamente Almeida, Domingues & Sampaio (2014); Pinto (2012);  Vitoreli & Carpinetti 

(2013), têm vindo a identificar como principais motivações para a integração de sistemas, que 

incluem, a otimização de processos, a redução da documentação e da burocracia e a melhoria 

da organização interna. 

A diminuição de custos com documentação e com formação foram consideradas os fatores que 

menos contribuem para a integração de sistemas de gestão. 

Também neste caso se realizou uma análise fatorial exploratória, mas neste caso encontramos 

apenas uma dimensão que engloba todos os itens. 

Assim, pode dizer-se que as empresas têm apenas uma perceção, considerando importante a 

integração de SG, mas não conseguem distinguir as componentes, como distinguiram na quali-

dade. Isto pode dever-se ao facto de, como nem todas as empresas tem SIG, não conhecem bem 

a integração dos sistemas de gestão, não se conseguindo definir um perfil de dimensões rele-

vantes. Os resultados demonstram que as empresas pontuaram todas da mesma maneira. 

A perceção é que os SIG contribuem de uma forma generalizada para a qualidade. 
 
 

4. Conclusão 

Através da análise da revisão da literatura e do estudo empírico foi possível concluir que os 

resultados vão ao encontro dos resultados obtidos pelos autores estudados, no que diz respeito 

às motivações para certificar SGQ e implementar SIGQAS e que se resumem à competitividade, 

maior eficiência na gestão de processos, redução da documentação e da burocracia e maior 

organização interna. Também, no que se refere às motivações para certificar SGA e SGSST, os 

resultados vão ao encontro do que já havia sido referido por outros autores, destacando-se o 

cumprimento da legislação e o aumento da confiança das partes interessadas para ambos os 

sistemas de gestão. 

Este estudo teve como principal limitação a dificuldade na obtenção de respostas aos inquéritos 

e, consequentemente, o número reduzido de respostas para realizar a análise  fatorial com maior 

precisão. 
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Como pistas para trabalhos futuros apresentam-se o alargamento da amostra, não só que se 

refere às empresas da região centro, como replicar a outras regiões do país, a fim de obter uma 

amostra mais representativa a nível nacional e explorar outros fatores face às novas normas de 

2015 e 2018. 
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Resumo: 

À semelhança do contexto Europeu, também em Portugal a Qualidade tem vindo a 
registar um desenvolvimento crescente, nas Instituições de Ensino Superior (IES). 
É nesse quadro, que a implementação de Sistemas Internos de Garantia da Quali-
dade (SIGQ) tem sido incentivada pela Agência de Avaliação e Acreditação do En-
sino Superior (A3ES), através de um processo voluntário de certificação, a funcio-
nar desde 2012, que permite às IES a certificação dos seus SIGQ, em conformidade 
com um conjunto de referenciais próprios (A3ES, 2016), adaptados dos Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
(ENQA, 2015). Numa altura em que este processo evidencia já “alguns resultados” 
– em maio de 2018, são dezoito os SIGQ certificados – realiza- se o presente estudo 
com o objetivo de sistematizar o grau de implementação dos Referenciais A3ES nos 
SIGQ certificados até ao momento, analisando com maior detalhe o SIGQ do Insti-
tuto Politécnico de Setúbal, tendo por base a abordagem utilizada e as suas perspe-
tivas de evolução. Seguindo uma metodologia assente na análise documental (Rela-
tórios de Avaliação das Comissões de Avaliação Externa), os dados analisados evi-
denciam não apenas a necessidade de consolidação do SIGQ/IPS em áreas coinci-
dentes com uma parte significativa das demais IES, mas também a identificação de 
áreas em que o nível de implementação do SIGQ/IPS contraria a “tendência global”, 
quer pela positiva, quer pela negativa, consubstanciando, assim, alguns dos pontos 
fortes e fracos, identificados pela instituição durante o processo de autoavaliação. 

 
Palavras-chave: Certificação; Ensino Superior; Qualidade; Sistemas Internos de 
Garantia da Qualidade 
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Abstract: 

 

As in the European context, Quality in Portugal has also been increasing in the 
Higher Education Institutions (HEIs). It is within this framework that the imple-
mentation of Internal Quality Assurance Systems (IQAS) has been encouraged by 
the Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education (A3ES), through 
a voluntary certification process, in operation since 2012, (A3ES, 2016), which al-
lows HEI to certify their IQAS, in accordance with a set of own guidelines (A3ES, 
2016), adapted from the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Eu-
ropean Higher Education Area (ENQA, 2015). At a time that this process already 
shows "some results" - in May 2018, eighteen IQAS are certified - the present study 
is carried out with the objective of systematize the degree of implementation of the 
A3ES guidelines in the IQAS certified up to the moment, analysing with more detail 
the IQAS of the Polytechnic Institute of Setúbal, based on the approach used and its 
evolution perspectives. Following a methodology based on documentary analysis 
(Evaluation Reports of External Evaluation Committees), the data analysed show 
not only the need to consolidate the IQAS/IPS in areas coincident with a significant 
part of other HEI, but also the identification of areas in which the level of imple-
mentation of the IQAS/IPS contravenes the "global trend", both positive and nega-
tive ways, thus constituting some of the strengths and weaknesses identified by the 
institution during the self- assessment process. 

 
 

Keywords: Certification; Higher Education; Internal Quality Assurance Systems 
Quality; 

 
 

 

1. Introdução 
 

1.1 Enquadramento 

A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) é a entidade que, a nível 

nacional, procede à avaliação e acreditação das instituições de ensino superior e dos seus ciclos 

de estudos (nº 1 do Artº3.º do Decreto-Lei n.º 369/2007, de 5 de Novembro). 

Competindo às Instituições de Ensino Superior (IES) a definição da forma como organizam e 

funcionam os seus Sistemas Internos de Garantia da Qualidade (SIGQ), em função da sua mis-

são, objetivos e cultura institucional (Santos, 2011), no contexto Europeu, tem cabido às pró-

prias agências de avaliação e acreditação nacionais a definição e a adoção de linhas de orienta-

ção para que as IES possam implementar os seus SIGQ (Rosa et al., 2015). 

Neste sentido, a A3ES tem vindo a desenvolver um conjunto de estudos, documentos e instru-

mentos de apoio aos processos de certificação dos SIGQ, nomeadamente no que se refere aos 

objetivos e princípios orientadores, bem como às áreas e aos critérios de análise e 
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certificação, todos eles enquadrados num conjunto de referenciais próprios (A3ES, 2016a), 

adaptados dos Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Edu-

cation Area (ENQA, 2015). 

Decorrente deste enquadramento, várias IES nacionais têm vindo a conceber e implementar os 

seus SIGQ, numa procura de garantia da qualidade dos seus processos e atividades, nomeada-

mente no que se refere ao ensino e aprendizagem (Rosa et al., 2015). Para tal, também tem con-

tribuído o processo de certificação dos SIGQ, por parte da A3ES que, através de um processo 

voluntário, em funcionamento desde 2012, tem permitido que um número crescente de IES 

tenha vindo a obter a certificação dos seus SIGQ. 

O presente estudo propõe-se aferir o nível de implementação dos Referenciais A3ES a nível 

global, nos SIGQ certificados até ao momento (A3ES, 2018) e a nível local, no SIGQ do Insti-

tuto Politécnico de Setúbal, numa perspetiva de melhoria contínua do próprio sistema. 

 
 

1.2 Breve descrição do processo de auditoria aos SIGQ 

Tendo por base o manual de auditoria realizado e disponibilizado pela A3ES (A3ES, 2016b), 

com vista a apoiar as IES, na implementação dos seus SIGQ, descrevem-se, de forma sumária, 

os objetivos, as áreas e os critérios de análise e certificação, bem como o próprio processo. 

 
 

1.2.1 Objetivo 

Tendo como objeto, as estratégias institucionais para a qualidade e o modo como estas se tra-

duzem em sistemas de garantia da qualidade eficazes e bem documentados, a auditoria institu-

cional da A3ES tem como principal objetivo apoiar as IES a desenvolverem os seus SIGQ, 

identificando e desenvolvendo boas práticas no domínio da garantia da qualidade. 

 
 

1.2.2 Áreas e critérios de análise 

Apresentam-se, de seguida, as áreas de análise e os referenciais associados, definidos pela 

A3ES, em consonância com os padrões europeus (ENQA, 2015) e os requisitos legais aplicá-

veis. 
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Tabela 1 – Áreas de análise vs. Referenciais (A3ES) 
 

Áreas de Análise Referenciais 

1. Política institucional para a qualidade  
 
 

1. Política e objetivos da qualidade 

3. Articulação entre o SIGQ e a gestão estraté-
gica da instituição 

4. Participação das PI nos processos de GQ 

7. Acompanhamento, avaliação e melhoria con-
tínua do SGQ 

 
2.

 A
br

an
gê

nc
ia

 e
 e

fi
cá

ci
a 

do
s 

pr
oc

ed
im

en
to

s 
e 

es
tr

ut
ur

as
 d

e 
G

Q
 

 
 
 

2.1 Ensino e Aprendizagem 

2. Conceção e aprovação da oferta formativa 

3. Ensino, aprendizagem e avaliação centrados no estu-
dante 
4. Admissão de estudantes, progressão, reconhecimento e 
certificação 

5. Monitorização contínua e revisão periódica dos cursos 

2.2 Investigação e 
Desenvolvimento 

6. Investigação e Desenvolvimento 

2.3 Colaboração interinstitucional e 
com a comunidade 

7. Colaboração interinstitucional e com a comunidade 

2.4 Internacionalização 8. Internacionalização 

2.5 Políticas de gestão de pessoal 9. Recursos Humanos 

2.6 Serviços de apoio 10. Recursos Materiais e Serviços 

5. Gestão da informação 11. Gestão da informação 

6. Publicação de informação relevante para as 
PI externas 

12. Informação pública 

 
13. Caráter cíclico da garantia externa da qualidade 

8. O SIGQ no seu todo 
 

Fonte: produção própria 
 
 

A avaliação realizada pelas Comissões de Avaliação Externa (CAE) incide sobre as áreas de 

análise descritas, em termos de apreciação do seu grau de desenvolvimento nos SIGQ − consi-

derando os referenciais associados − sendo os resultados dessa apreciação expressos, numa es-

cala de quatro níveis de desenvolvimento1: (1) Insuficiente; 2) Parcial; 3) Substancial; 

4) Muito Avançado). 
 
 
 
 
 
 
 

1 Nos primeiros processos de certificação, era utilizada uma escala equivalente: (1) Inexistente; 2) Emergente; 3) 
Em desenvolvimento; 4) Consolidado. No presente estudo será apenas considerada a escala atualmente utilizada. 
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1.2.3 Critérios de certificação 

A certificação de um SIGQ exigirá, cumulativamente, as seguintes condições: (1) Apreciação 

mínima de “desenvolvimento parcial” em todas as áreas específicas de análise; 2) Apreciação 

de, pelo menos, “desenvolvimento substancial” em relação aos itens Ensino e Aprendizagem e 

O SIGQ, no seu todo; 3) Não mais de quatro áreas com apreciação de “desenvolvimento par-

cial”. 

 

1.2.4. Processo de auditoria institucional 

No que se refere ao modelo de auditoria institucional, adotado pela A3ES, este segue as quatro 

fases que integram habitualmente os processos de garantia externa da qualidade: 

1. Preparação de um relatório de autoavaliação por parte da instituição; 

2. Visitas in loco por parte da Comissão de Avaliação Externa; 

3. Preparação de um relatório de auditoria; 

4. Tomada de decisão e divulgação do relatório. 
 

 
2. Estudo empírico 

 
2.1 Âmbito 

Tendo, desde o início do processo de Auditoria aos Sistemas Internos de Garantia da Qualidade 

(ASIGQ), por parte da A3ES, sido certificados dezanove (19) SIGQ de IES, à data de realização 

do estudo (maio de 2018), apenas dezoito (18) se encontravam certificados (uma certificação 

não prorrogada2). Ainda assim, para efeitos do estudo empírico, foi considerada informação dos 

dezanove (19) SIGQ certificados pela A3ES. 

 
 

2.2. Objetivos 

Foram definidos os seguintes objetivos: 

 Aferir o grau de implementação dos referenciais A3ES, enquanto modelo enquadrador 

dos SIGQ; 

 Identificar o grau de implementação das práticas de garantia da qualidade subjacentes 

aos referenciais A3ES; 

 
 

2 Conforme Tabela 2. 
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 Posicionar o SIGQ/IPS no contexto global dos SIGQ certificados, numa perspetiva de 

melhoria contínua. 

 
 

2.3 Metodologia 

Para a concretização dos objetivos definidos, foi utilizada a metodologia de estudo de caso, com 

uma investigação empírica em contexto real (Yin, 2010), que contempla observações, no sen-

tido de melhor compreender o assunto a estudar (Hill e Hill, 2000), assente em análise docu-

mental e com uma abordagem, essencialmente, qualitativa. 

A recolha de dados foi efetuada através dos Relatórios de Avaliação das CAE, tendo sido iden-

tificados os vários níveis de desenvolvimento das áreas de análise, em cada um dos SIGQ, bem 

como analisadas as respetivas fundamentações. 

Como mecanismos de análise e aferição de conteúdos, foram construídas grelhas de registo de 

informação, numa perspetiva comparativa entre os dezanove (19) SIGQ, tendo por base as áreas 

e os critérios de análise utilizados pela Agência. 

 
 

2.4 Apresentação dos dados 

Como se pode verificar na Tabela 2, foram, até à data, certificados dezanove (19) SIGQ/IES 

pela A3ES. A tabela permite também verificar o número de anos das certificações conferidas a 

cada um dos SIGQ, verificando-se que a maioria apresenta, atualmente, uma certificação total 

(6 anos), encontrando-se com certificação condicional apenas quatro (4) SIGQ, dois deles cujo 

processo de certificação ocorreu mais recentemente
3
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Instituto Politécnico de Setúbal e Universidade do Algarve. 
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Tabela 2 – SIGQ/IES certificados pela A3ES 
 

 
Instituição de Ensino Superior 

 
Decisão N.º Anos Data Publicação 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra Certificado 6 16-03-2014 

Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny Certificado 6 26-02-2015 

Instituto de Estudos Superiores Militares Certificado 6 14-01-2016 

Instituto Politécnico da Guarda Certificado 6 14-03-2014 

Instituto Politécnico de Leiria Certificado 2 31-03-2016 

Instituto Politécnico de Lisboa Certificado 3 16-03-2015 

Instituto Politécnico de Portalegre Certificado 6 27-02-2015 

Instituto Politécnico de Setúbal Certificado 1 19-02-2018 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo Certificado 6 25-01-2013 

Universidade de Lisboa Certificado 6 08-01-2013 

Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, Crl 
Certificação não 

prorrogada 
3 25-01-2013 

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) Certificado 6 11-02-2015 

Universidade de Aveiro Certificado 6 14-12-2017 

Universidade de Coimbra Certificado 6 06-04-2015 

Universidade de Évora Certificado 6 24-01-2013 

Universidade do Algarve Certificado 2 12-04-2018 

Universidade do Minho Certificado 6 08-01-2013 

Universidade do Porto Certificado 6 14-12-2017 

Universidade Portucalense Infante D. Henrique Certificado 6 14-12-2017 

Fonte: A3ES (2018) 

De referir o facto de que alguns dos SIGQ, agora certificados por seis (6) anos, terem sido 

inicialmente certificados condicionalmente e que, na sequência da implementação das condi-

ções definidas pelas CAE/A3ES, vieram a obter a certificação total. 

Destaca-se, assim, o facto da recolha de informação para o estudo ter tido por base os relatórios 

de avaliação das CAE que estiveram na origem das certificações, algumas delas condicionais, 

não sendo, nestas situações, considerados os desenvolvimentos realizados posteriormente e que 
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conduziram a um aumento do tempo de certificação. 

Apresenta-se, de seguida, a informação agregada sobre os dezanove (19) SIGQ certificados 

relativamente ao grau de implementação das áreas de análise, subjacentes aos referenciais A3ES 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Grau de implementação dos Referenciais A3ES nos SIGQ/IES certificados 
 

 CRITÉRIOS DE ANÁLISE/NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO 

ÁREAS DE ANÁLISE/REFERENCIAL MUITO AVANÇADO SUBSTANCIAL PARCIAL INSUFICIENTE 

Política institucional para a Qualidade 3 16 0 0 

Ensino e Aprendizagem 1 18 0 0 

Investigação e Desenvolvimento 0 11 8 0 

Colaboração interinstitucional e com a 
comunidade 

0 10 9 0 

Políticas de gestão de pessoal 1 15 3 0 

Serviços de apoio 0 16 3 0 

Internacionalização 0 16 3 0 

Articulação do SIGQ com a gestão estratégica 0 19 0 0 

Participação das partes interessadas 0 14 5 0 

Gestão da informação 3 14 2 0 

Publicação de informação relevante para as PI 1 14 4 0 

Acompanhamento, avaliação e melhoria do SIGQ 0 19 0 0 

O SIGQ no seu todo 0 19 0 0 

Fonte: produção própria 
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Figura 1 – Grau de implementação dos Referenciais A3ES nos SIGQ/IES certificados 
 

Fonte: produção própria 
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2.5 Análise dos dados 

Os dados permitem verificar algumas diferenças significativas relativamente ao grau de desen-

volvimento das várias áreas (Tabela 3; Figura1), pelo que, para efeitos de análise, serão consi-

derados dois grandes grupos: 

 Áreas/referenciais “mais implementados” - aqueles em que um maior número de SIGQ 

obteve a classificação de “Substancial” (ou superior) e que, simultaneamente, não apre-

sentaram, em nenhum dos SIGQ analisados, a classificação de “Parcial”; 

 Áreas/referenciais “menos implementados” - aqueles em que uma parte significativa 

dos SIGQ obteve a classificação de “Parcial”. 

De acordo com estes critérios apresentam-se, de seguida, as áreas com “maior” e ”menor” grau 

de implementação/desenvolvimento, conforme fundamentações das CAE. 

2.5.1 Áreas de análise com “maior” grau de implementação/desenvolvimento 

Conforme se pode verificar na Tabela 3, os dados permitem constatar que, globalmente, as áreas 

em que os SIGQ evidenciam um “maior” grau de implementação são: 

 Política institucional para a Qualidade; 

 Ensino e Aprendizagem; 

 Articulação do SIGQ com a Gestão Estratégica; 

 Acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do SIGQ; 

 O SIGQ no seu todo. 
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Figura 2 - Áreas de análise/Referenciais com “maior” grau de 
implementação/desenvolvimento 

 
 
 

 

Figura 2 - Áreas de análise/Referenciais com “maior” grau de implementação/de-
senvolvimento 

  

 

 

Fonte: produção própria 

 

Estas áreas, que evidenciam um desenvolvimento “substancial” na grande maioria dos SIGQ 

certificados, evidenciam também, algumas delas, a classificação de “Muito avançado” nas áreas 

Política Institucional para a Qualidade (16%) e Ensino/Aprendizagem
4 

(5%), como é possível 

verificar na Figura 2. As fundamentações da apreciação das áreas dos SIGGQ certificados evi-

denciam, globalmente: 

Ao nível da Política Institucional para a Qualidade 

 O envolvimento e o compromisso dos órgãos de gestão/governação com os SIGQ; 

 A definição (e documentação) de objetivos, funções, atores e responsabilidades; 

 A implementação e o acompanhamento da política de qualidade (e sua revisão); 

 A presença, mais ou menos consolidada, de uma “cultura da qualidade”; 

 A integração dos SIGQ nos ciclos de planeamento e processos de gestão (Planos 

Estratégicos, Planos e Relatórios de Atividades, entre outros); 

 A monitorização regular dos processos e atividades das IES, numa perspetiva de 

melhoria contínua. 

Ao nível do Ensino/Aprendizagem 

 A definição (e documentação) de objetivos, funções, atores e responsabilidades; 
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 A reflexão sobre os objetivos dos ciclos de estudos (e de aprendizagem); 

 A auscultação, mais ou menos evidente, das PI externas na criação, alteração, suspensão 

ou extinção dos ciclos de estudos; 

 A existência de mecanismos de deteção de instâncias de qualidade insuficiente 

(inquéritos aos estudantes e/ou relatórios de monitorização das atividades); 

 A preocupação com a formação pedagógica dos docentes, traduzida, de forma mais ou 

menos efetiva, em ações de formação. 

Ao nível da Articulação dos SIGQ com a Gestão Estratégica 

 O envolvimento dos órgãos de gestão e governação com os SIGQ, com evidência dos 

mecanismos que asseguram essa integração; 

 A interligação dos SIGQ com as atividades e a gestão estratégica das IES; 

 A monitorização da evolução e do cumprimento de indicadores estratégicos; 

 A utilização da informação gerada para o desenvolvimento e melhoria. 
 
 
 
 
 

4 A certificação dos SIGQ implica a classificação (mínima) de “Substancial” nas áreas de Ensino/Aprendizagem 
e O SIGQ no seu todo. 

 
 
 
 
 

Ao nível do Acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do SIGQ 

 A integração de procedimentos de revisão e melhoria dos SIGQ; 

 A evidência de que a informação recolhida é usada como ferramenta para a gestão e 

melhoria da qualidade; 

 A evidência da análise contínua de indicadores de desempenho e de relatórios produzi-

dos pelos órgãos e demais estruturas; 

 Uma maior consolidação do exercício de metavaliação na área do Ensino e Aprendiza-

gem, comparativamente com as outras áreas de análise. 
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Ao nível do SIGQ no seu todo 

 A evidência da eficácia dos SIGQ na monitorização, avaliação e melhoria do desempe-

nho das IES, sendo, de uma forma geral, os elementos estruturantes da garantia de quali-

dade e do planeamento estratégico assegurados pelos SIGQ; 

 A integração de todas as áreas de missão e de suporte das IES nos SIGQ (algumas delas 

com níveis distintos de desenvolvimento), ainda que, globalmente, se continue a verifi-

car um maior grau de desenvolvimento no Ensino e Aprendizagem; 

 A evidência de que os SIGQ procuram o envolvimento e a participação de todos, con-

tribuindo para a consolidação de uma “cultura da qualidade”, no sentido da melhoria con-

tínua, com a definição de responsabilidades, competências e funções; 

 A articulação entre os SIGQ e os órgãos de gestão e governação das IES, fator-chave 

para que os SIGQ funcionam de forma satisfatória; 

 A evidência do reforço de comprometimento com a melhoria contínua, ainda que haja 

espaço para melhorar ao nível dos SIGQ como um todo, garantindo o seu funcionamento 

articulado e integrado, de forma plena; 

 O suporte dos sistemas de informação aos processos de planeamento e gestão. 
 

2.5.2 Áreas de análise com “menor” grau de implementação/desenvolvimento 

A Tabela 3 permite também constatar que as áreas/referenciais em que uma parte significativa 

dos SIGQ obteve a classificação de “Parcial”, são: 

 Colaboração interinstitucional e com a comunidade; 

 Investigação e Desenvolvimento. 

Numa análise mais detalhada, a Figura 3 confirma essas duas áreas como as “menos” consoli-

dadas, com nove (9) e oito (8) SIGQ com apreciação de “Desenvolvimento parcial”), respeti-

vamente. 



Helena Gonçalves ■ Joaquim Silva Ribeiro ■ Orlando Serrano 

 
 

 

I m p l e m e n t a ç ã o d o s r e f e r e n c i a i s A 3 E S n o s S I G Q c e r t i f i c a d o s : o c a s o d o I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o d e S e t ú b a l   281 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Áreas de análise/Referenciais com “menor” grau de 
implementação/desenvolvimento 

 
 
 
 

Figura 3 - Áreas de análise/Referenciais com “menor” grau de implementação/desen-
volvimento 

  

Fonte: produção própria 
 
 

As fundamentações da apreciação das áreas dos SIGGQ certificados evidenciam, globalmente: 

Ao nível da Colaboração interinstitucional e com a comunidade 

 A existência de estruturas orientadas para a cooperação interinstitucional e com a co-

munidade e exemplos de ações e projetos desenvolvidos pelas IES; 

 A definição de objetivos, metas e indicadores de monitorização das atividades, ainda 

que, muitas vezes, numa perspetiva de contabilização, sem a respetiva componente de 

análise crítica e estratégica; 

 O facto de nem sempre se garantir a auscultação de empregadores e entidades recetoras 

de estágios, como forma de avaliar os interesses formativos e a adequação de conteúdos; 

 O facto de nem sempre se evidenciarem mecanismos formais de seguimento dos proje-

tos (bem como da definição dos respetivos critérios); 

 A necessidade de formalizar o contributo dos parceiros externos, de modo a garantir a 

promoção da melhoria da qualidade; 

 A necessidade de integração (consolidação e sistematização) de procedimentos e de me-

todologias transversais de avaliação de parcerias e de gestão de protocolos; 

 A necessidade de evidenciar a forma de integração das atividades com as estruturas de 

gestão da qualidade, na matriz científico-pedagógica; 

 A necessidade de evidenciar, de forma sistemática, a forma como as instâncias de qua-

lidade insuficiente são detetadas, tratadas e acompanhadas. 
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Ao nível da Investigação e Desenvolvimento 

 A existência de estruturas e equipas de apoio e coordenação das atividades de I&D; 

 O desenvolvimento e a aplicação de documentos normativos e/ou regulamentos de âm-

bito institucional; 

 A evidência de que nem todos os SIGQ integram um documento formal que reflita a 

Política de Investigação da respetiva IES; 

 A utilização de bases de dados próprias, de repositórios institucionais ou do repositório 

nacional (RCAAP) para integração/disponibilização dos trabalhos produzidos nas IES; 

 A definição de objetivos, indicadores e metas para as atividades de produção científica 

e o seu acompanhamento periódico, ainda que se continuem a verificar situações de 

subjetividade sobre a forma como estes são definidos; 

 A monitorização, revisão e melhoria, mais ou menos consolidadas, das unidades e pro-

jetos de investigação, verificando-se, em alguns casos, a não identificação sistemática e 

abrangente de instâncias de qualidade insuficiente; 

 A evidência de que nem todos os SIGQ integram mecanismos de participação dos estu-

dantes nas atividades de I&D; 

 A não evidência, em todas as situações, sobre a forma como é feita a articulação com as 

Unidades Orgânicas e seus Conselhos (Técnico) Científicos, de forma a garantir uma 

visão global das competências reunidas e necessárias. 
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2.5.3 Análise global 

Decorrente da utilização de dois grandes grupos para a análise dos dados, não foram objeto de 

apreciação seis (6) áreas de implementação dos SIGQ, designadamente Políticas de Gestão de 

Pessoal, Serviços de Apoio, Internacionalização, Participação das Partes Interessadas, Gestão 

da Informação e Publicação de informação relevante para as Partes Interessadas externas. 

Todavia, e tendo sido analisadas as áreas de missão das IES, destaca-se o facto de estas terem 

registado níveis globais de implementação diferentes, com o “Ensino e Aprendizagem” a evi-

denciar um nível (maioritariamente) substancial ou superior, enquanto as áreas de “Investigação 

e Desenvolvimento” e “Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade” evidenciaram um 

“menor” nível de desenvolvimento e implementação. 

 
 

2.6 SIGQ/IPS: análise comparativa 
 

2.6.1 Situação do SIGQ do IPS 

A certificação do SIGQ/IPS integra, nas diferentes áreas de análise, os graus de 

desenvolvimento a seguir apresentados. 
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Tabela 4 – Grau de implementação dos Referenciais A3ES no SIGQ/IPS 
 

 CRITÉRIOS DE ANÁLISE/NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO 

ÁREAS DE ANÁLISE/REFERENCIAL 
MUITO  

AVANÇADO 
SUBSTANCIAL PARCIAL INSUFICIENTE 

Política institucional para a Qualidade  √   

Ensino e Aprendizagem  √   

Investigação e Desenvolvimento   √  

Colaboração interinstitucional e com a comuni-
dade 

 √   

Políticas de gestão de pessoal   √  

Serviços de apoio   √  

Internacionalização  √   

Articulação do SIGQ com a gestão estratégica  √   

Participação das partes interessadas  √   

Gestão da informação   √  

Publicação de informação relevante para as PI  √   

Acompanhamento, avaliação e melhoria do SIGQ  √   

O SIGQ no seu todo  √   

Fonte: produção própria 
 

2.6.2 Análise Comparativa 

Identificadas, globalmente, as áreas de análise com “maior” e “menor” grau deimplementação 

dos referenciais A3ES nos SIGQ certificados, descreve-se de seguida, a situação do SIGQ/IPS 

em cada uma dessas áreas, numa perspetiva “comparativa”, sublinhando aquelas em que se 

verifica uma concordância ou discordância mais significativas, relativamente à globalidade dos 

SIGQ. 

Figura 3 - Áreas de análise/Referenciais IPS vs. Global IES 

Fonte: produção própria 
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Os dados analisados evidenciam não apenas a necessidade de consolidação do SIGQ/IPS em 

áreas coincidentes com um número maior de IES, mas também a identificação de áreas em que 

o nível de implementação do SIGQ/IPS contraria a “tendência global”, quer pela positiva, quer 

pela negativa. 

É de acordo com essa perspetiva que se enunciam, de seguida, as áreas em que o SIGQ/IPS 

confirma ou contraria a “tendência global”. 

 
 

Tabela 5 – Áreas de análise de acordo com a tendência (+) 
 

Áreas de análise de acordo com a tendência (+): 

Desenvolvimento substancial ou superior (19 IES: total) 

Desenvolvimento Substancial 
SIGQ IPS 

Política institucional para a Qualidade √ 

Ensino e Aprendizagem √ 

Articulação com os órgãos de gestão e governação √ 

Acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do SIGQ √ 

O SIGQ no seu todo √ 

Fonte: produção própria 
 
 

No que se refere às áreas de análise em que o SIGQ/IPS apresenta um “maior” grau de desen-

volvimento, equivalente aos demais SIGQ, os dados permitem verificar um conjunto de pontos 

comuns, para cada uma das áreas, conforme a seguir descrito: 

 Política institucional para a Qualidade 

 A documentação e a definição de responsabilidades estão, globalmente, bem organiza-

das (ainda que, em alguns casos, a linha de responsabilidades não esteja suficientemente 

clara); 

 Os Planos de Atividades (IPS e Escolas), que decorrem do Plano Estratégico, definem 

as ações a desenvolver e os padrões de qualidade a atingir; 

 A existência de planos, regulamentos, relatórios globais e relatórios das Unidades Cur-

riculares (UC), dos Cursos (e das Escolas) e Planos de Melhoria, mas que não estão ainda 

suficientemente consolidados. 

 Ensino e Aprendizagem 

 Definidos os procedimentos e os atores envolvidos nas diversas fases do ciclo de vida 

dos cursos; 



I m p l e m e n t a ç ã o d o s r e f e r e n c i a i s A 3 E S n o s S I G Q c e r t i f i c a d o s : o c a s o d o I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o d e S e t ú b a l   286 
 
 
 

 Definidos os mecanismos de monitorização (ainda que, em algumas situações, sejam 

escassos os registos da implementação de ações de melhoria); 

 Evidência de propostas de melhoria nos relatórios das UC e de que estas são monitori-

zadas e discutidas (Reuniões dos Departamentos e Conselhos Pedagógicos); 

 Necessidade de reforçar a importância dos Relatórios de Curso, envolvendo também os 

estudantes, numa situação de paridade com os docentes5. 

 Articulação do SIGQ com a Gestão Estratégica 

 Ligação entre objetivos, indicadores e metas (estabelecidos nos vários níveis da gestão); 

 Evidência da interligação do SIGQ com as atividades e a gestão estratégica. 

 Acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do SIGQ 

 Monitorização do SIGQ assente nos dados dos Relatórios de Atividades (IPS e Escolas) 

e dos Relatórios da Oferta Formativa, analisados de acordo com os indicadores definidos 

no Plano Estratégico e nos respetivos Planos de Atividades; 

 Não evidência da concretização do Plano Anual de Auditorias do IPS e do relatório de 

reporte, à gestão de topo, do desempenho do SIGQ; 

 Evidência da monitorização do funcionamento do SIGQ em áreas centrais, como o en-

sino e aprendizagem, ainda que esta careça de alguma sistematização em outras áreas do 

SIGQ (situações de falhas/ausências de instâncias de reflexão intermédia). 

 O SIGQ no seu todo 

 O SIGQ integra todas as áreas de formação, atividades de investigação e serviços e está 

concebido para melhorar, de forma continuada, o desempenho institucional, ainda que 

se verifiquem algumas fragilidades de atuação em algumas áreas; 

 Os Planos e Relatórios de Atividades constituem-se como os principais instrumentos de 

monitorização do SIGQ; 

 Ao nível do ensino e aprendizagem, o SIGQ prevê a monitorização e a revisão periódica 

dos cursos, incluindo a auscultação dos estudantes através de inquéritos pedagógicos e 

a realização de relatórios (UC, Curso e Escolas) que integram propostas de melhoria; 

 Evidência de utilização de instrumentos de apoio e promoção das atividades de I&D, 

ainda que não estejam implementados todos os mecanismos de monitorização e de ava-

liação crítica da investigação, de forma a garantir a melhoria contínua; 

 
 
 

 
5 Condição a satisfazer no prazo de um ano para obtenção da certificação sem condições. 
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 Evidência de procedimentos no âmbito das políticas de gestão de pessoal que refletem 

o esforço do IPS na qualificação dos seus quadros. No que se refere aos docentes, con-

firmou-se a ausência de planos de formação estruturados e a não implementação do res-

petivo regulamento de avaliação6. 

 
 

Tabela 6 – Áreas de análise de acordo com a tendência (-) 
 

Áreas de análise de acordo com a tendência (-): 

Desenvolvimento parcial (8 IES) 

Desenvolvimento 
Parcial 

SIGQ IPS 
Investigação e Desenvolvimento √ 

Fonte: produção própria 

No que se refere às áreas de análise em que o SIGQ/IPS revela um “menor” grau de implemen-

tação, conforme um número maior de SIGQ, destaca-se a área da Investigação e Desenvolvi-

mento, evidenciando vários pontos em comum com os restantes SIGQ. 

Aspetos a destacar relativamente à globalidade dos SIGQ certificados7: 

 A monitorização das atividades de I&D circunscreve-se à comparação dos resultados 

anuais expressos nos Relatórios de Atividades do IPS com o valor das metas fixadas no 

Plano Estratégico e nos Planos Anuais; 

 Necessidade de consolidação de mecanismos de deteção de instâncias de qualidade in-

suficiente: iniciar funcionamento das Comissões Científicas dos Centros de Investiga-

ção e garantir uma boa articulação com os CTC das Escolas; 

 Necessidade de revisão dos indicadores de I&D (mais orientados para os resultados); 

 Necessidade de atualização/melhoria do portal do IPS, no que se refere à apresentação 

pública das atividades de I&D. 

Tabela 7 – Áreas de análise “contra tendência” (+) 
 

Áreas de análise “contra tendência” (+): 

Desenvolvimento parcial (9 IES) 

Desenvolvimento Substancial 

SIGQ IPS 

Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade √ 

Fonte: produção própria 

No que se refere às áreas de análise em que o SIGQ/IPS apresenta um “maior” grau de desen-

volvimento, não coincidente com um número maior de SIGQ, há a registar a área de Colabora-

ção Interinstitucional e com a Comunidade, em que foi atribuída a classificação de 

 
 

6 Condição a satisfazer de imediato para obtenção da certificação sem condições. 
7 Condições a satisfazer no prazo de dois anos para obtenção da certificação sem condições. 
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“Substancial”, quando uma significativa parte dos restantes (9) obteve a classificação de “Par-

cial”. Sobre esta situação, descrevem-se, em seguida, os aspetos identificados, conforme fun-

damentação da CAE/A3ES. 

 
Aspetos a destacar relativamente à globalidade dos SIGQ certificados: 

 O IPS associa as atividades de colaboração interinstitucional e com a comunidade às 

suas atividades centrais de ensino e aprendizagem, investigação e internacionalização; 

 A monitorização dos projetos é realizada nos Relatórios de Atividades (IPS e Escolas), 

pela análise da concretização das metas/dos objetivos definidos nos respetivos Planos; 

 A evidência de que a comunidade académica (docentes, funcionários e estudantes) 

participa em projetos de Responsabilidade Social. 

Aspetos a melhorar: 

 A não evidência de relatórios de avaliação dos contributos resultantes de ações culturais 

e artísticas no exterior ou para o desenvolvimento regional e nacional; 

 O facto da ligação entre as formas existentes de monitorização e o SIGQ não estar, 

ainda, completamente construída e cimentada. 

Tabela 8 – Áreas de análise “contra tendência” (-) 
 

Áreas de análise “contra tendência” (-): 

Desenvolvimento substancial ou superior (16 IES) 

Desenvolvimento Parcial 

SIGQ IPS 

Gestão da Informação √ 

Fonte: produção própria 

Para além das áreas anteriormente descritas associadas aos dois grandes grupos considerados 

quanto ao grau de desenvolvimento, salienta-se, ainda, uma área em que o SIGQ/IPS apresenta 

um “menor” grau de desenvolvimento, não coincidente com um número maior de SIGQ. 

Trata-se da área de Gestão da Informação, em que o SIGQ obteve a classificação de “Parcial”, 

quando uma significativa parte dos restantes (17) obteve a classificação de “Substancial” ou 

superior e somente um outro SIGQ obteve a classificação de “Parcial”. 

Sobre esta situação, descrevem-se, de seguida, os principais aspetos identificados pela CAE: 
 

 O SI acomoda toda a informação da divisão académica, ciclos de estudos, indicadores 

de desempenho, perfil dos estudantes, entre outras informações; 

 Evidência da não integração de algumas rotinas do SI que impedem a divulgação 

sistemática de informação relevante aos atores internos; 

 O SI ainda não está implementado numa das Escolas, que utiliza um sistema próprio; 
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 Falta de homogeneização nos portais das Escolas, com formatos diferentes de organiza-

ção da informação, o que dificulta a utilização das partes interessadas externas. 

 
3. Conclusões 
O presente estudo visou contribuir para um maior conhecimento do grau de implementação dos 

referenciais A3ES nas IES nacionais, e posicionar o SIGQ/IPS no contexto global dos SIGQ 

certificados, numa perspetiva de melhoria contínua. 

Os dados analisados, permitem verificar que não existe uma grande diversidade no nível de 

implementação das treze (13) áreas de análise (e referenciais associados), tomando como refe-

rência os níveis de desenvolvimento previstos: “Insuficiente”, “Parcial”, “Substancial” e “Muito 

Avançado”. Apenas as áreas de “Políticas de Gestão de Pessoal”, “Gestão da Informação” e 

“Publicação de informação relevante para as PI externas” apresentam alguma dispersão, sendo, 

todavia, na sua maioria, classificadas com “Desenvolvimento Substancial”. 

Para a análise global dos SIGQ certificados, foram considerados dois grandes grupos, relativa-

mente ao grau de desenvolvimento: Áreas/referenciais “mais implementados” e “menos imple-

mentados”. Da análise efetuada, verifica-se que as áreas em que os SIGQ evidenciam um 

“maior” grau de implementação são a “Política institucional para a Qualidade”, “Ensino e 

Aprendizagem”, “Articulação do SIGQ com a Gestão Estratégica”, “Acompanhamento, avali-

ação e melhoria contínua do SIGQ” e “O SIGQ no seu todo”. Por sua vez, as Áreas/referenciais 

em que os SIGQ revelam, globalmente, um “menor” nível de implementação são a “Colaboração 

Interinstitucional e com a Comunidade” e a “Investigação e Desenvolvimento”. 

De realçar o facto da área do “Ensino e Aprendizagem” ser a única área de missão com um nível 

de desenvolvimento (maioritariamente) “substancial” ou superior, tendo as áreas de “Investiga-

ção e Desenvolvimento” e “Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade” (também elas 

áreas de missão das IES) evidenciado um “menor” nível de desenvolvimento. Esta situação 

poderá ser objeto de trabalhos futuros, pela relevância e importância que integram no contexto 

das IES. 

Posicionando o SIGQ do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) no contexto global dos SIGQ 

certificados, verifica-se existirem várias áreas que apresentam um nível de desenvolvimento 

coincidente com um número maior de SIGQ e apenas duas áreas em que o nível de 
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implementação do SIGQ/IPS contraria a “tendência global”, quer pela positiva (“Colaboração 

Interinstitucional e com a Comunidade”), quer pela negativa (“Gestão da Informação”). 

No que se refere à “Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade”, sublinha-se o facto 

de as relações com o exterior se constituírem como uma prioridade institucional do IPS, uma 

situação também refletida no SIGGQ, através de um conjunto de procedimentos de promoção, 

monitorização, avaliação e melhoria das atividades desenvolvidas, ainda que, também a este 

nível, se considere haver espaço para melhoria. 

Por sua vez, no que se refere à “Gestão da Informação”, parece importante sublinhar o facto de 

que se, por um lado, o sistema de informação existente permite a recolha de informação rele-

vante e pertinente, sobre várias áreas do SIGQ, existem também aspetos importantes a consoli-

dar e melhorar, para que essa “resposta” possa ser mais efetiva e abrangente. 

Tendo globalmente sido atingidos os objetivos a que o estudo se propôs, sublinha-se o facto 

deste se constituir, acima de tudo, como mais uma forma do IPS refletir sobre o seu SIGQ, em 

especial nas áreas em que existe, claramente, espaço para melhorar. 
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Resumo: 

A garantia da qualidade é hoje uma questão incontornável no campo da educação. 
Em Portugal, a par do que acontece um pouco por todo o mundo, a garantia de uma 
educação e formação de qualidade é uma matéria prioritária, tanto ao nível macro, 
das decisões políticas e do sistema nacional de educação e formação, como ao nível 
micro, nas escolas e outras instituições de educação e formação que se veem confron-
tadas com públicos cada vez mais diversificados e complexos ao mesmo tempo que 
têm de fazer face a uma concorrência crescente. O Quadro de Referência Europeu de 
Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (EQAVET) foi de-
senvolvido no âmbito da União Europeia com o objetivo de melhorar a educação e 
formação profissional no espaço europeu. A legislação vigente estabelece que as es-
colas profissionais devem implementar sistemas de garantia da qualidade dos proces-
sos formativos e dos resultados obtidos pelos seus alunos, articulados com o referido 
Quadro. Neste artigo é apresentado um projeto levado a cabo na Escola Profissional 
de Felgueiras, com o objetivo de promover a melhoria e responder ao estabelecido na 
legislação através da implementação de um sistema integrado de gestão, qualidade e 
educação, de acordo com os referenciais NP EN ISO 9001:2015 e ISO 21001, e em 
conformidade com o Quadro EQAVET. A concretização do projeto obedeceu a uma 
metodologia de investigação-ação. Foram desenvolvidos elementos relevantes para a 
implementação do sistema de gestão integrado e, complementarmente, foram elabo-
radas matrizes de correspondência dos referenciais: NP EN ISO 9001:2015-
EQAVET-NP EN ISO 9001:2015 e ISO 21001- 
EQAVET-ISO 21001, validadas pela ANQEP. As matrizes de correspondência ISO 
21001-EQAVET-ISO 21001 foram aprovadas pelo grupo de trabalho da ISO dedi-
cado à preparação da Norma e integram a ISO 21001(Anexo G), recentemente publi-
cada. 
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Abstract: 
Quality assurance is nowadays an unavoidable issue in the education field. In Portu-
gal, alongside what is happening around the world, the guarantee of quality education 
and training is a priority. This happens both at the macro level, in political decision-
making, and at the micro level, in schools and other education and training institutions 
that are confronted with increasingly diverse and complex audiences while facing 
growing competition. The European Quality Assurance Reference Framework for Vo-
cational Education and Training (EQAVET) has been developed within the European 
Union with the aim of improving vocational education and training in the European 
Union. In Portugal, the current legislation establishes that vocational schools must 
implement quality assurance systems for the training processes and the results ob-
tained by their students, in accordance with said Framework. This article presents a 
project carried out at Escola Profissional de Felgueiras with the objective of promot-
ing improvement and responding to the established in the legislation through the im-
plementation of an integrated management system, quality and education, according 
to the NP EN ISO 9001: 2015 and ISO 21001, and in accordance with the EQAVET 
Framework. The implementation of the project obeyed an action-research methodol-
ogy. A set of elements relevant to the integrated management system were built. Com-
plementarily, matrices of correspondence were elaborated: NP EN ISO 9001: 2015-
EQAVET-NP EN ISO 9001:2015 and ISO 21001-EQAVET-ISO 21001, validated by 
ANQEP. The 
ISO 21001-EQAVET-ISO 21001 matrices were approved by the ISO working group 
dedicated to the preparation of the Standard and are part of the newly published ISO 
21001 (Annex G). 

 
Keywords: education, management system, quality assurance, vocational educa-
tion 

 
 

 
1. Introdução 

A questão da qualidade percorre transversalmente as diversas dimensões da vida contemporâ-

nea. É um conceito suscetível de variadas interpretações, mas em torno do qual existe hoje al-

gum consenso, nomeadamente no que diz respeito à centralidade que deve assumir na relação de 

uma organização com as suas partes interessadas: clientes, fornecedores e outros interlocutores 

nos mais diversos níveis. 

À semelhança do que acontece noutros campos, esta é uma questão que tem vindo a ganhar 

terreno nas áreas da educação e da formação e hoje, seja por imposição de quadros legais ou de 

financiamento, seja por motivações internas, as organizações de ensino e formação têm procu-

rado garantir e melhorar a qualidade recorrendo a modelos diversos. Os processos sociais, eco-

nómicos e tecnológicos associados à globalização, combinados com a democratização do acesso 

à educação ocorrida ao longo das últimas décadas, fazem com que, em Portugal, a par 



I m p l e m e n t a ç ã o d e u m S i s t e m a I n t e g r a d o d e G e s t ã o , Q u a l i d a d e e E d u c a ç ã o , n a E s c o l a P r o f i s s i o n a l d e F e l g u e i r a s  294 

 
 

do que acontece um pouco por todo o mundo, a garantia de uma educação e formação de qua-

lidade seja uma matéria prioritária. Isto verifica-se tanto ao nível macro, das decisões políticas 

e do sistema nacional de educação e formação, como ao nível micro, nas escolas e outras insti-

tuições de educação e formação que se veem confrontadas com públicos cada vez mais diversi-

ficados e complexos ao mesmo tempo que têm de fazer face a uma concorrência crescente. 

O trabalho apresentado foi desenvolvido na Escola Profissional de Felgueiras (EPF) respon-

dendo à intenção dos corpos diretivos da EPF que, procurando um acréscimo de eficiência den-

tro da organização e um reforço da marca EPF, decidiram avançar para a implementação de um 

sistema de gestão da qualidade (SGQ). Esta decisão ainda teve como objetivo responder às 

exigências regulamentares que determinam que os estabelecimentos a ministrar cursos de en-

sino profissional devem adotar sistemas de garantia alinhados com o EQAVET, Quadro de Re-

ferência Europeu de Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional. Os objetivos 

do projeto foram, então, construídos de modo a responder a estas necessidades manifestadas 

pela Escola Profissional de Felgueiras que viria a ser a entidade acolhedora do projeto. 

 
2. Qualidade e educação 

 
Na sua abordagem ao tema qualidade, Garvin (1998) salienta que, enquanto conceito, a quali-

dade acompanha a humanidade há milénios, embora apenas recentemente tenha surgido como 

uma função formal de gestão (Garvin, 1988, p.3). O autor defende que a disciplina ainda se 

encontra em desenvolvimento. Na sua forma original era reativa e orientada para a inspeção; 

atualmente as atividades relacionadas com a qualidade ampliaram-se e são vistas como essen-

ciais para o sucesso estratégico de uma organização. 

A qualidade é uma questão central na vida contemporânea. Não obstante, continua a ser um 

conceito alvo de múltiplas definições e abordagens. Elassy (2015) recupera as cinco abordagens 

apontadas por Green (1994) para a definição de qualidade: qualidade como conformidade com 

as normas; qualidade como aptidão ao fim; qualidade como eficácia no alcance dos objetivos 

institucionais; qualidade como satisfação das necessidades declaradas do cliente; conceito tra-

dicional de qualidade, abordagem que considera a qualidade como o fornecimento de um pro-

duto ou serviço que é distintivo e confere um estatuto especial ao dono ou utilizador (Elassy, 

2015, pp.252, 253). 
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Se, como dizem Harvey & Stensaker (2008), a qualidade decorre de uma perspetiva cultural 

mais ampla, então é fácil entender que adquira diferentes significados e interpretações e que a 

sua abordagem se vá reconfigurando em função das mudanças sociais, económicas, tecnológi-

cas ou outras dimensões culturais de uma sociedade. 

De acordo com Davok (2007), a expressão “qualidade em educação” admite uma variedade de 

interpretações dependendo da conceção sobre o que os sistemas educacionais devem proporci-

onar à sociedade. No atual contexto político, social e económico, a garantia da qualidade na área 

da educação está no centro do panorama das políticas educativas, como refere Galvão (2016), 

que acrescenta: “A questão, não sendo nova, revestiu-se de particular acuidade nas últimas dé-

cadas do século XX, em função das mudanças provocadas pela alteração do paradigma econó-

mico, técnico, e sociocultural que se designou de «globalização».” (Galvão, 2016, p. 13). Allais 

(2009) também nota que “garantia da qualidade” é um termo novo em educação, mas que rapi-

damente ganhou muita importância (Allais, 2009, p.9). 

Analisando as reformas educacionais desde os anos 70 do século XX, Cheng (2001) identifica 

“três ondas”, que, explica, se baseiam em diferentes paradigmas e teorias de qualidade educa-

cional e eficácia escolar, e resultam em diferentes estratégias e abordagens para a garantia da 

educação. A primeira onda de reformas e iniciativas escolares centra-se principalmente na ga-

rantia de qualidade e faz esforço para melhorar o desempenho escolar interno, particularmente 

os métodos e processos de ensinar e aprender. A segunda onda enfatiza a garantia da qualidade 

da interface em termos da eficácia da organização em satisfazer as partes interessadas, fazer face 

à competitividade do mercado e prestar de contas. Cheng nota, porém, que, partindo de conce-

ções estreitas de qualidade e funções escolares, muitas iniciativas das duas primeiras ondas não 

conseguem satisfazer os desafios e as necessidades das transformações rápidas que acontecem 

numa era de globalização e de expansão das tecnologias da informação. O autor antevê, assim, 

uma terceira onda e explica que a garantia da qualidade futura visará assegurar a relevância dos 

objetivos, conteúdos, práticas e resultados ao futuro das novas gerações numa era de globaliza-

ção, tecnologia de informação e economia baseada no conhecimento. 

Observando o percurso das políticas educativas ao longo do último século em Portugal, é pos-

sível verificar uma relação estreita entre os projetos educativos nacionais e o apoio de institui-

ções internacionais, procurando a legitimação e a credibilização das propostas avançadas, e, 

nalguns casos, o suporte financeiro. 

O programa de trabalho Educação e Formação para 2010 estabelecido pelo Conselho Europeu 

de Barcelona, de 2002, que determinou o objetivo de fazer dos sistemas de educação e formação 
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europeus uma referência de qualidade mundial até 2010, foi norteado por três princípios bási-

cos: “melhoria da qualidade, promoção do acesso generalizado e abertura ao mundo exterior” 

(Direção-Geral da Educação, 2016, p.8). 

Na sequência da estratégia definida pela União Europeia, o Quadro de Referência Europeu de 

Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET) foi insti-

tuído pela Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009, com 

o objetivo de melhorar a educação e formação profissional (EFP) no espaço europeu, disponi-

bilizando às autoridades nacionais e aos operadores de EFP ferramentas comuns para a gestão 

da qualidade, a aplicar no âmbito da legislação e das práticas nacionais (Parlamento Europeu e 

Conselho, 2009). 

O EQAVET é um instrumento de adoção voluntária por parte dos estados-membro e tem uma 

dupla finalidade: “apoiar os estados-membro a promover a garantia e a supervisionar a melhoria 

contínua dos seus sistemas de EPF” e “concretizar a convergência europeia na EFP através da 

promoção da confiança mútua, da mobilidade dos trabalhadores e alunos/formandos e da apren-

dizagem ao longo da vida” (Galvão, 2016, p.39). Almeida (2016) sublinha que apesar de se 

tratar de um instrumento com caráter voluntário, “o facto é que este passou a ser um dos ele-

mentos obrigatórios no compromisso que Portugal assumiu face à União Europeia, no âmbito 

do acesso a fundos comunitários” (Almeida, 2016, p. 142). 

O Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho, estabeleceu que as escolas profissionais devem im-

plementar sistemas de garantia da qualidade, articulados com o Quadro EQAVET, dos proces-

sos formativos e dos resultados obtidos pelos seus alunos (Decreto-Lei nº 92/2014 de 20 de 

junho do Ministério da Educação, 2014). 

 
 

3. Referenciais para a garantia da qualidade 
 

O referencial escolhido para suportar a implementação do sistema de gestão da qualidade na 

Escola Profissional de Felgueiras foi a Norma NP EN ISO 9001:2015. Paralelamente, a EPF foi 

desafiada a avançar com um processo de preparação para implementação de um sistema de 

gestão em conformidade com a ISO 21001, Norma de sistemas de gestão para organizações de 

educação. E, assim, o projeto passou a ter como objetivo geral a implementação de um sistema 

integrado de gestão, qualidade e educação, articulado com o Quadro EQAVET. 
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3.1. A ISO 9001 

A ISO 9001 é a Norma de requisitos de sistema de gestão da qualidade mais utilizada em todo 

o mundo e, consequentemente, a mais reconhecida. Se, nas primeiras versões, estava vocacio-

nada para a indústria, as versões mais recentes, e em particular a de 2015, tornaram-na apta a 

ser utilizada em qualquer tipo de empresa, de qualquer dimensão, atuando em qualquer área. 

Pode ler-se na ISO 9001:2015 que a adoção de um SGQ “é uma decisão estratégica de uma 

organização que ajuda a melhorar o seu desempenho global” (NP EN ISO 9001:2015). A Norma 

salienta um conjunto de potenciais benefícios resultantes da implementação de um SGQ de 

acordo com os seus requisitos, tais como tornar a organização mais apta para responder aos 

requisitos de clientes e às exigências estatutárias e regulamentares, aumentar a satisfação dos 

clientes, tratar riscos e oportunidades e demonstrar a conformidade com os requisitos especifi-

cados do SGQ. 

A ISO 9001 integra a família de normas ISO 9000, que é, de acordo com a ISO, uma das três 

famílias de normas mais populares desenvolvidas por esta organização (ISO, 2017a). 

Pires (2007) explica que as “normas de gestão da qualidade surgem, historicamente, como uma 

imposição dos grandes compradores e detentores de sistemas complexos nos fornecedores de 

componentes e sub-sistemas, como forma de obterem a confiança adequada de que os sistemas 

complexos operariam bem em serviço” (Pires, 2007, p.44). 

A primeira edição das normas ISO 9000 apareceu em 1987, após um trabalho de divulgação e 

promoção da norma BS 5750 - norma desenvolvida na Grã-Bretanha, promulgada e fomentada 

nos anos 80, que serviu de metodologia para a melhoria da qualidade nas empresas e melhoria 

do seu desempenho económico-financeiro -, realizado pelo British Standard Institute (BSI) 

junto da comunidade internacional, que culminou com a aprovação das normas ISO 9000 (Sam-

paio & Saraiva, 2011, p.15). Eram normas aplicáveis a todos os setores económicos e tinham o 

objetivo de normalizar os diferentes modelos de gestão da qualidade que existiam. Duret & 

Pillet (2009, p.65) salientam que “apesar de não terem substituído completamente os modelos 

existentes, estas normas vão servir de base (ou de tronco comum) a todos os modelos futuros 

de gestão da qualidade entre fornecedores e clientes”. De acordo com estes autores, os referen-

ciais da série ISO 9000 introduziram coerência na avaliação dos sistemas da qualidade, um 

modelo de implementação e o reconhecimento através de uma certificação (Duret & Pillet, 

2009, p.50). 
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O ISO Technical Committee 176 (ISO/TC 176) foi criado em 1979 e é o Comité Técnico res-

ponsável pelo desenvolvimento de normas relacionadas com a gestão e a garantia da qualidade. 

Desde a sua edição original, em 1987, a série ISO 9000 sofreu quatro revisões: 1994, 2000, 

2008 e 2015. As revisões garantem que as normas mantêm a sua pertinência, atualidade e utili-

dade. 

As versões portuguesas das normas são idênticas às normas ISO o que, de acordo com Pires 

(2007, p.44), lhes garante uma utilização potencial muito alargada. Em Portugal, a entidade 

responsável pelas atividades de elaboração, aprovação, publicação e venda de normas e outros 

documentos de caráter normativo é o Instituto Português da Qualidade. A Comissão Técnica 

080 é responsável pela “preparação de normas e outros documentos normativos no domínio 

geral da Gestão pela Qualidade incluindo normas relativas a Sistemas de Gestão da Qualidade 

e de Garantia da Qualidade e normas relativas às respectivas técnicas e metodologias de apoio” 

(IPQ, 2017). 

A ISO 9001 é uma norma de requisitos, mas não tem a intenção de uniformizar as estruturas de 

diferentes sistemas de gestão da qualidade, nem levar ao alinhamento da documentação das 

organizações que a adotem com a estrutura de secções da Norma ou a utilização da terminologia 

específica da Norma dentro das organizações. Adota “a abordagem por processos, que incorpora 

o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) e o pensamento baseado em risco” (NP EN ISO 9001:2015, 

p.7). 

Esta Norma é baseada “num conjunto de princípios de gestão da qualidade que foram, original-

mente, desenvolvidos nos anos 90 por um grupo de peritos intimamente familiarizados com os 

ensinamentos e filosofias dos «gurus» da qualidade, incluindo Deming, Juran, Crosby, Ishi-

kawa, Feigenbaum, entre outros” (APCER, 2015, p.28). Sofreu alguns ajustes nas várias revi-

sões, mas o essencial dos princípios originais mantém-se. Na versão 2015, os sete princípios da 

gestão da qualidade são (NP EN ISO 9001:2015, p.8): Foco no cliente; Liderança; Comprome-

timento das pessoas; Abordagem por processos; Melhoria; Tomada de decisões baseada em 

evidências; Gestão das relações. 

A versão ISO 9001:2015 oferece à organização flexibilidade na forma como decide documentar 

o seu sistema de gestão da qualidade. Assim, permite a cada organização determinar a quanti-

dade correta de informação documentada necessária para demonstrar o efetivo planeamento, 

operacionalização e controlo dos seus processos, assim como a implementação e melhoria con-

tínua da eficácia do seu SGQ (ISO/TC 176/SC2/N1286). Outra das mudanças de relevo na re-

visão 2015 da Norma é esta passar a estabelecer “uma abordagem sistemática para 
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considerar riscos, em vez de tratar a «prevenção» como uma componente separada de um sis-

tema de gestão da qualidade. (…) Em edições anteriores da ISO 9001, uma cláusula sobre ações 

preventivas estava separada do todo. Ao usar o pensamento baseado no risco a consideração 

dos riscos é integral” (ISO/TC176/SC2/WG23, traduzido e adaptado por Sandra Feliciano). 

 
3.2. A ISO 21001 

A ISO 21001 é uma Norma autónoma de sistemas de gestão para organizações de educação. 

Visa responder às necessidades destas organizações de um referencial com conteúdo adaptado 

às especificidades do setor da educação (IPQ, 2017). É uma Norma alinhada com outras normas 

ISO de sistemas de gestão através da aplicação da Estrutura de Alto Nível do Anexo SL da 

ISO/IEC Directives, Part1, Consolidated ISO Supplement. O Anexo SL harmoniza a estrutura, 

texto, termos e definições das normas de sistema de gestão, através de uma estrutura de alto 

nível, deixando aos responsáveis pelo desenvolvimento de novas normas a flexibilidade para 

integrar os requisitos técnicos específicos. Todos os comités técnicos que desenvolvem normas 

de sistema de gestão devem seguir o Anexo SL do novo suplemento consolidado da ISO. A 

aplicação desta estrutura facilita a implementação de sistemas baseados nas Normas ISO prin-

cipalmente em organizações que pretendem implementar mais do que um sistema de gestão, sim-

plificando a integração dos mesmos (ISO, 2017b). 

A ISO 21001 constitui uma ferramenta de gestão comum para organizações que fornecem pro-

dutos e serviços educativos capazes de atender às necessidades dos alunos e outros beneficiá-

rios. Está focada nas interações específicas entre a organização educativa, o aluno, os clientes 

e outras partes interessadas relevantes da organização (ISO, 2015). Esta Norma especifica os 

requisitos para um sistema de gestão da organização de educação quando esta: necessita de 

demonstrar a sua capacidade de fornecer consistentemente serviços educativos de acordo com 

os requisitos legais e regulamentares aplicáveis; pretende melhorar a satisfação de alunos, ou-

tros beneficiários e colaboradores. 

Todos os requisitos da ISO 21001 são genéricos e pretende-se que sejam aplicáveis a todas as 

organizações educativas que fornecem, partilham e facilitam a construção do conhecimento aos 

alunos através de ensino, formação e investigação, independentemente do tipo, dimensão e pro-

dutos fornecidos. A Norma aplica-se, assim, ao sistema de gestão de qualquer organização que 

utilize um currículo para fornecer, partilhar e transferir conhecimento (ISO, 2015). A 
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Norma ajudará as organizações educativas a alinhar efetivamente as suas atividades com as 

respetivas missão e visão e a oferecer um ensino mais personalizado (Naden, 2017). 

Para além de partilhar a estrutura e a linguagem com a ISO 9001:2015, também adota a abor-

dagem por processos, que incorpora o ciclo PDCA e o pensamento baseado em risco (ISO/DIS 

21001:2017(E), 2017). Ainda partilha os princípios base da ISO 9001:2015 a que acrescenta 

outros relacionados com as especificidades da área da educação, resultando no seguinte elenco 

de princípios (ISO/FDIS 21001:2017(E), 2017): Foco nos alunos e outros beneficiários; Lide-

rança visionária; Comprometimento das pessoas; Abordagem por processos; Melhoria; Tomada 

de decisões baseada em evidências; Gestão das relações; Responsabilidade social; Acessibili-

dade e equidade; Conduta ética em educação; Segurança e proteção de dados. A ISO 21001 foi 

desenvolvida por um grupo internacional, de Delegados e Peritos, nomeados por organismos 

nacionais de normalização – “Committee Members” -, e por organizações de ligação com a ISO 

– “Liaison Representatives”. O organismo que trabalha no desenvolvimento da Norma em Por-

tugal é a Comissão Técnica 187. A publicação da ISO 21001, prevista para fevereiro de 2018 

(IPQ, 2017, p.21), aconteceu em maio de 2018. 

 
3.3. O EQAVET 

O EQAVET, Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade, é um instrumento de-

senvolvido pelos órgãos da União Europeia com o objetivo de promover e supervisionar a me-

lhoria contínua dos sistemas de educação e formação profissional europeus. A adoção do ins-

trumento tem um caráter voluntário para os Estados-membro, mas em Portugal assume um ca-

ráter obrigatório por força dos compromissos assumidos no âmbito do acesso aos fundos comu-

nitários. 

Segundo Galvão (2016, p.39), o EQAVET tem uma dupla finalidade: apoiar os estados-membro 

a promover e a supervisionar a melhoria contínua dos seus sistemas de Educação e Formação 

Profissional para uma maior transparência e coerência entre as medidas adotadas no setor; con-

cretizar a convergência europeia na Educação e Formação Profissional através da confiança mú-

tua, da mobilidade dos trabalhadores e alunos/formandos e da aprendizagem ao longo da vida. 

O Quadro EQAVET implica processos de monitorização regulares, envolvendo mecanismos de 

avaliação interna e externa; estabelece critérios de qualidade e descritores indicativos que sus-

tentam a monitorização e a produção de relatórios por parte dos sistemas e dos operadores de 

EFP; evidencia a importância dos indicadores de qualidade que suportam a avaliação, 
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monitorização e garantia da qualidade dos sistemas e dos operadores de EFP. É, assim, consti-

tuído por um ciclo de garantia e melhoria da qualidade, critérios da qualidade e descritores indi-

cativos e um conjunto coerente de indicadores de referência (Cedefop, 2015). 

O ciclo da qualidade é baseado no ciclo PDCA de Shewhart / Deming e integra quatro etapas: 

planeamento, implementação, avaliação e revisão. Ao seguir a mesma estrutura e as mesmas 

etapas do ciclo PDCA, a estrutura do EQAVET visa desenvolver uma abordagem sistemática 

da garantia da qualidade e da melhoria contínua em sistemas e em fornecedores de educação e 

formação profissional (Cedefop, 2015, p.13). 

Os critérios de qualidade têm caráter geral e aplicam-se a cada uma das fases do ciclo de quali-

dade (Cedefop, 2015): fase de planeamento – reflete uma visão estratégica partilhada pelas partes 

interessadas e inclui as metas/objetivos, as ações a desenvolver e os indicadores adequados; 

fase de implementação – os planos de aplicação são concebidos em consulta com as partes 

interessadas; fase de avaliação, externa e interna – avaliações de resultados e de processos são 

efetuadas com regularidade; fase de revisão – os resultados da avaliação são utilizados para se 

elaborarem planos de ação adequados. Os critérios de qualidade são clarificados através dos 

descritores indicativos que são especificações desses critérios. Os descritores são apresentados 

como meramente indicativos, podendo os operadores, em colaboração com as partes interessa-

das, selecionar outros descritores que considerem mais úteis e relevantes (Galvão, 2016, p.42). 

O sistema de indicadores de qualidade EQAVET apresentados pela Recomendação inclui cinco 

tipos: indicadores de contexto, indicadores de recurso, indicadores de processo, indicadores de 

produto e indicadores de resultado. 

 
 

4. A implementação do projeto 
 

O projeto foi desenvolvido na Escola Profissional de Felgueiras. Aí procurou-se conciliar a 

implementação do projeto com as necessidades da organização no que diz respeito à melhoria 

e à garantia da qualidade. 

A Escola Profissional de Felgueiras é um estabelecimento de ensino profissional de natureza 

privada, que prossegue fins de interesse público e goza de autonomia pedagógica, administra-

tiva e financeira. No âmbito da sua atividade de ensino e formação profissional está sujeita à 

tutela científica, pedagógica e funcional do Ministério da Educação (EPF). 
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A concretização do projeto foi enformada por uma metodologia de investigação-ação participa-

tiva, que, de acordo com Esteves (2003), é um processo coletivo de investigação e intervenção 

envolvendo o investigador e a parte da sociedade “em estudo e em vias de transformação (Es-

teves, 2003, p.18). 

O trabalho realizado implicou a recolha e análise de informação documentada e transmitida 

pelos dirigentes e colaboradores da EPF, bem como a observação participante. A partir da aná-

lise, foram elaborados, propostos e aplicados os instrumentos necessários à implementação do 

sistema de gestão integrado em conformidade com as Normas ISO 9001:2015 e ISO 21001. Um 

dos objetivos do projeto era realizar o alinhamento do sistema de gestão com o Quadro 

EQAVET, de implementação obrigatória para os estabelecimentos de ensino profissional. Com-

plementarmente, e considerando que a EPF respondeu afirmativamente ao desafio de preparar 

a implementação da ISO 21001 ainda antes da sua publicação, pretendia-se implementar um 

sistema integrado, que cumprisse os requisitos das normas de qualidade e educação. 

Visando a criação de um instrumento que facilitasse a integração do sistema, procedeu-se à 

análise dos referenciais, procurando identificar regularidades entre os três. Da análise dos dife-

rentes referenciais, foi possível perceber, quase de imediato, que todos partilhavam princípios 

comuns e defendiam as mesmas metodologias na abordagem à garantia da qualidade, com des-

taque para a abordagem por processos, o ciclo PDCA, a tomada de decisões baseada em evi-

dências, o envolvimento das partes interessadas e a focalização na melhoria. 

A ISO 21001 é uma Norma alinhada com a ISO 9001 e obedece à estrutura de alto-nível do 

Anexo SL e é, portanto, compatível com outras normas de gestão de sistemas que tenham ado-

tado o Anexo SL, como é o caso da ISO 9001. Faltava, então, concretizar o alinhamento entre 

o Quadro EQAVET e cada uma das Normas ISO 9001 e ISO 2100, que são normas de requisi-

tos. 

O Quadro EQAVET é constituído por quatro componentes fundamentais; um ciclo de garantia 

e melhoria da qualidade, critérios de qualidade, descritores indicativos e um conjunto de dez 

indicadores de referência. Os descritores indicativos são especificações que pretendem clarifi-

car os critérios de qualidade. Devem ser encarados como linhas de orientação e aplicados pelos 

utilizadores em função dos seus contextos e necessidades. Não obstante, constituem a base do 

instrumento de registo da autoavaliação dos operadores relativamente à conformidade das suas 

práticas de gestão com os princípios EQAVET proposto na Orientação Metodológica nº1 da 

ANQEP (ANQEP, 2015). Na realização do exercício de articulação dos referenciais, partiu-se 

do referido instrumento e da proposta aí apresentada de operacionalização dos 
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descritores indicativos através da avaliação de práticas de gestão. Resultou na construção das 

matrizes de correspondência NP EN ISO 9001:2015 – EQAVET – NP EN ISO 9001:2015 e 

ISO 21001 – EQAVET – ISO 21001. 

As matrizes de correspondência NP EN ISO 9001:2015 – EQAVET – NP EN ISO 9001:2015 

e ISO 21001 – EQAVET – ISO 21001 foram apresentadas à Agência Nacional para a Qualifi-

cação e o Ensino Profissional (ANQEP), que as validou. As matrizes ISO 21001 – EQAVET – 

ISO 21001 foram aprovadas pelo ISO/PC288/WG1 tendo em vista a sua integração na Norma. 

Esta matrizes constituem o Anexo G da ISO 21001:2018. 

Através das matrizes, é possível verificar que o cumprimento dos critérios de qualidade do Qua-

dro EQAVET pode ser conseguido pela implementação de sistemas de gestão com base nas Nor-

mas ISO 9001:2015 e/ou ISO 21001. 

 
5. Conclusões 

 
Na realização deste projeto foram encetadas várias ações na Escola Profissional de Felgueiras, 

entre as quais o desenvolvimento de um conjunto de instrumentos preconizados na ISO 9001 e 

na ISO 21001. Procurou-se envolver todos os colaboradores da EPF e restantes partes interes-

sadas, privilegiando-se o princípio do comprometimento das pessoas. 

A acrescentar aos diversos instrumentos e ações realizados no âmbito da implementação do 

sistema de gestão integrado, foi desenvolvido um instrumento de articulação dos três referenci-

ais tendo em vista a integração do sistema, que foi validado pela ANQEP, entidade responsável 

pelo Ensino Profissional em Portugal, o que o tornou apto a ser utilizado por outras organizações 

de ensino profissional. A parte do instrumento que articula EQAVET e ISO 21001 foi aprovada 

em sede do ISO/PC288/WG1 e incluída na Norma como Anexo G. 

Ao nível da organização, e apesar de a implementação ainda estar a decorrer, já são evidentes 

as vantagens: existe hoje uma perceção mais clara dos colaboradores, e muito particularmente 

dos professores, da importância da autoavaliação, bem como da harmonização e cumprimento 

de procedimentos e dos ganhos significativos de eficiência que daí advêm. Para além disso, e 

como se procurou construir o sistema a partir de dentro, envolvendo e comprometendo todos os 

colaboradores, é clara a adesão à implementação do sistema e a compreensão generalizada da 

importância que a garantia de um ensino de qualidade tem para uma instituição como a Escola 

Profissional de Felgueiras. Também foi possível constatar uma reação muito positiva dos en-

carregados de educação e das empresas parceiras, partes interessadas de suma importância. O 

trabalho de implementação do sistema prossegue e prevê-se que a breve trecho 
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seja possível levar a cabo, numa primeira fase, o processo de certificação do sistema de gestão 

de acordo com a ISO 9001:2015. 
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Resumo: 
Entre outras vertentes a qualidade em serviços visa o desenvolvimento de modelos de 
conceptualização e caracterização do impacte no cliente do serviço prestado. O Net Pro-
motor Score, simplesmente referido por NPS, é um indicador vocacionado para caracte-
rizar a experiência do cliente e perspectivar o potencial de crescimento do negócio, através 
da recomendação que possa decorrer da sua satisfação com o serviço prestado. A predis-
posição para recomendar o serviço conduz à classificação dos clientes em três diferentes 
níveis: “detractores”, “passivos” e “promotores”. 

O presente estudo focou-se na análise de serviços técnicos residenciais assegurados por 
uma grande empresa Portuguesa, em regime de subcontratação de parceiros. Foi utilizada 
a análise de Pareto no sentido de seleccionar os parceiros de serviço com maior peso 
global, permitindo desta forma o aprofundamento do estudo. 

A recuperação do serviço após uma incorrecta execução no primeiro contacto é um tema 
de reconhecida importância no domínio da qualidade em serviços. Procurou-se, como 
abordagem inicial, explorar a ligação entre aquele tipo de ocorrência e o NPS. Atendendo 
à natureza das variáveis envolvidas, utilizaram-se abordagens centradas na utilização de 
tabelas de contingência para estudar diferentes tipos de associação. Após a análise cen-
trada no estudo do impacto da não resolução na disposição de clientes para recomendar o 
serviço, seguiu-se, em fases subsequentes, o estudo mais orientado para a caracterização 
de desempenho das diferentes empresas subcontratadas. Em particular, analisaram-se dis-
crepâncias no que diz respeito à sua capacidade de resolução no primeiro contacto, bem 
como as discrepâncias em matéria de potencial recomendação por parte dos clientes. 

Mostra-se que o estudo pode contribuir para um melhor apoio à tomada de decisão, atra-
vés de uma melhor compreensão do fornecimento ao cliente final de serviços subcontra-
tados. 
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Resumo: 
O Desempenho Organizacional (DO) combina a perspetiva interna, mecanismo es-
sencial para melhorar a gestão das organizações, com a perspetiva externa, meca-
nismo essencial para melhorar as respostas às necessidades dos diferentes stakehol-
ders. Uma realidade que, quer na ótica da qualidade, quer na ótica estratégica, im-
plica a medição das variáveis-chave, etapa que verdadeiramente permite decisões 
informadas sobre as políticas a desenvolver, na medida em que quantifica a eficiên-
cia e a eficácia das políticas anteriores por via da aquisição, compilação, classifica-
ção, análise e interpretação dos dados, assumindo os indicadores de DO papel cru-
cial nessa mediação. No âmbito do Ensino Superior apesar dos inúmeros estudos, 
tem existido uma enorme dificuldade em definir indicadores globais levando a que 
autores e políticos defendam que a medição do desempenho deverá ser em função 
dos objetivos definidos pelas próprias instituições, numa lógica interna, alinhados 
com a sua missão, e não apenas em função de indicadores cegos, numa lógica ex-
terna. O presente artigo pretende apresentar os resultados de um estudo a um con-
junto alargado de IESPuPortuguesas, com o objetivo de compreender a perspetiva 
que existe sobre o DO destas Instituições. Salientam-se como principais conclusões 
o facto de: a) o DO não ter o mesmo significado para Universidades e Politécnicos; 
b) os níveis  de consistência global entre variáveis-chave de DO e indicadores não 
serem muito elevados; e c) a frequência de analise do DO ser baixa e, simultanea-
mente, ser um fator importante quer sobre o significado que se atribui ao DO quer 
sobre valorização que se faz desse mesmo DO. 

 
Palavras-chave: Desempenho Organizacional, Ensino Superior, Indicadores. 

 
Abstract: 
Organizational Performance (OP) combines the internal perspective, an essential 
mechanism to improve the management of organizations, with the external perspec-
tive, an essential mechanism to improve the responses to the needs of the different 
stakeholders. This is a reality that, both from a quality and strategic point of view, 
implies the measurement of key variables, stage that truly allows informed decisions 
on the policies to be developed, insofar as it quantifies the efficiency and effective-
ness of previous policies through the acquisition, compilation, classification, anal-
ysis and interpretation of the data, assuming the 
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indicators of OP crucial role in that measurement. In the scope of Higher Education, 
despite the numerous studies, there has been a great difficulty in defining global 
indicators, leading authors and politicians to argue that performance measurement 
should be in accordance with the objectives defined by the institutions themselves, 
in an internal logic, aligned with their mission, and not just blind indicators, in an 
external logic. The present article intends to present the results of a study to a broad 
set of IESPuP, in order to understand the perspective that exists on the OP of these 
Institutions. The main conclusions are: (a) the OP does not have the same meaning 
for universities and polytechnics; b) the levels of overall consistency between key 
OP variables and indicators are not very high; and c) the frequency of analysis of 
the OP is low and, at the same time, be an important factor both on the meaning 
attributed to the OP and on the valorisation that is made of that same OP. 

 
Keywords: Higher Education, Indicators, Organizational Performance. 
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Resumo: 
Voluntariado é entendido como um comportamento não obrigatório, sujeito a uma planificação, man-
tido durante um determinado tempo, sem qualquer expetativa de recompensa monetária, e que ocorre 
sempre num contexto organizacional. Percebido como uma forma de ajuda a outros, reveste- se, no 
entanto, de particularidades distintas de outros conceitos, como os comportamentos de ajuda, o altru-
ísmo ou a cooperação. 
Pela pertinência do tema, pela pouca bibliografia existente sobre a temática relativamente aos Bom-
beiros Voluntários em concreto, o estudo terá como objetivo geral compreender a importância dos 
fatores motivacionais que incentivam os indivíduos à prática do voluntariado. 
No que concerne à metodologia será utilizada análise documental existente, bem como serão aplica-
dos inquéritos por questionário e inquéritos por entrevista, tendo por base o estudo de Ward e 
Mckillop (2011), junto das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários sediadas nas Capi-
tais de Distrito de Portugal Continental, sendo que nos casos onde existirem mais do que uma será 
considerada a com maior antiguidade. Esses questionários aplicados a uma amostra retirada dos 3.650 
Voluntários existentes nessas Associações, sendo as entrevistas realizadas junto dos comandantes 
dessas mesmas Associações Humanitárias 
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310                                                                        I X E N C O N T R O D E T R Ó I A 
                                                          Q U A L I D A D E , I N V E S T I G A Ç Ã O E D E S E N V O L V I M E N T O 

 

Quadro de Referência Europeu de Garantia 
da Qualidade para a Educação e a Forma-
ção Profissionais: Análise das Principais 

Motivações 

Marisa Pisco ma-

risapisco@gmail.com 

Universidade de Évora 
 
 

Margarida Saraiva 

msaraiva@uevora.pt 

Universidade de Évora 

 
 
 

Resumo: 
O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e a 
Formação Profissionais (Quadro EQAVET) tem como propósito assegurar a me-
lhoraria da qualidade na educação e formação profissional (EFP) dentro do espaço 
europeu. Considera-se que devem ser instituídos métodos de garantia de qualidade, 
designadamente uma avaliação válida e fiável dos resultados de aprendizagem, 
junto dos operadores de educação e formação profissional. 
O presente trabalho pretende analisar o Quadro EQAVET, identificar as principais 
motivações na sua implementação, através da análise de resultados obtidos junto de 
operadores de EFP. 

 
Palavras-chave: Educação e Formação Profissional, EQAVET; Garantia da 
qualidade; Motivação; 

 
Abstract: 
The European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education 
and Training (EQAVET Framework) aims to ensure quality improvement in voca-
tional education and training (VET) within the European area. It is considered that 
quality assurance methods, such as valid and reliable evaluation of learning out-
comes, should be established in vocational education and training providers. 



Marisa Pisco ■ Margarida Saraiva 

 
 

 

Q u a d r o d e R e f e r ê n c i a E u r o p e u  d e  G a r a n t i a  d a  Q u a l i d a d e  p a r a  a  E d u c a ç ã o  e  a  F o r m a ç ã o  P r o f i s s i o n a i s :  A n á l i s e  d a s  P r i n c i p a i s 
M o t i v a ç õ e s                           311 

 

The present work intends to analyze the EQAVET Framework, to identify the main 
motivations in its implementation, through the analysis of results obtained with 
VET operators. 

 
Keywords: EQAVET; Quality assurance; Motivations; Vocational Education and 
Training 

 
 

 
1. Introdução 

 
O Quadro EQAVET é um instrumento, de adoção voluntária por parte dos Estados-Membros, 

construído no âmbito da União Europeia para promover a qualidade no ensino e formação pro-

fissional, assegurando aos operadores de EFP ferramentas comuns para a gestão da qualidade 

do ensino profissional. O quadro oferece um ponto de referência comum para garantir a trans-

parência, a coerência e a portabilidade entre os vários fluxos de desenvolvimento político e 

prático em toda a Europa, a fim de aumentar a confiança mútua e  a mobilidade dos estudantes 

e dos trabalhadores (Conselho Europeu, 2009). 

Este artigo encontra-se organizado em cinco secções: após esta introdução, apresenta-se uma 

breve revisão da literatura; a terceira secção sintetiza a metodologia de pesquisa; a quarta aborda 

a análise das principais motivações, com base num depoimento resultante de entrevista a ope-

radores de educação e formação e por fim, na última secção, consubstanciam-se algumas das 

contribuições que o estudo poderá trazer. 

 
 

2. Enquadramento teórico 

 
O conceito de qualidade é algo de inerente ao ser humano (António & Teixeira, 2007) e tem 

evoluído ao longo dos tempos, acompanhando o desenvolvimento económico, social e  cultural 

da sociedade. É um conceito complexo e multifacetado que pode ser encarado sob diversas 

perspetivas. 

Conforme Pires (2012) refere a garantia da qualidade significa que não é apenas o produto e os 

processos de transformação a serem objeto de intervenção, mas também as atividades da orga-

nização mais relacionadas com a obtenção da qualidade pretendida. A garantia da qualidade 

intensifica-se à medida que os processos e os consumidores se tornam mais 
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exigentes, a competitividade torna-se maior e as diversas áreas da economia expandem-se 

(desde os serviços públicos aos privados). 

De acordo com o Cedefop (2015), a noção de cultura de qualidade corresponde à definição de 

gestão da qualidade à qual se acrescentou o fator humano. A cultura de qualidade depende, 

fundamentalmente, do compromisso e empenho dos profissionais de uma instituição na procura 

da qualidade. Na educação e formação profissional podem considerar-se três abordagens possí-

veis: a) uma centrada no mundo do trabalho; b) outra centrada nas necessidades dos estudantes; 

e c) uma centrada na eficácia e na eficiência dos processos organizacionais, embora na maior 

parte das instituições funcionem em interação e de forma equilibrada (Cedefop, 2015). 

 
Os mecanismos de garantia de qualidade podem desempenhar um papel importante, ajudando 

tanto os estabelecimentos de ensino e formação como os decisores políticos a vencer esses 

desafios e assegurando que a qualidade dos sistemas de ensino e de formação e de cada uma 

das instituições é adequada ao fim a que se destina. A garantia de qualidade – que faz parte de 

uma série de medidas a adotar pelos Governos e pelas instituições – aumenta a transparência 

e reforça a confiança na pertinência e na qualidade dos conhecimentos, capacidades, compe-

tências e qualificações, o que, por sua vez, parte da confiança na qualidade das instituições e 

dos prestadores de serviços de educação e formação (Conselho da União Europeia, 2014:1). 

 
2.1. Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a 

Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET) 

O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Pro-

fissionais (Quadro EQAVET), criado pela Recomendação do Parlamento Europeu e do Conse-

lho de 18 de junho de 2009, tem como propósito melhorar a educação e formação profissional 

(EFP) no espaço europeu, disponibilizando aos operadores de EFP ferramentas comuns para a 

gestão da qualidade, a empregar no âmbito da legislação e das práticas de cada Estado-Membro. 

O Quadro EQAVET deverá compreender um ciclo de garantia e de melhoria da qualidade que 

abarque as fases de planeamento, de implementação, de avaliação/apreciação e de revisão de 

EFP, apoiado em critérios de qualidade, indicativos e indicadores comuns. Os processos de 

supervisão, que incluem mecanismos de avaliação interna e externa, têm de ser definidos de 

modo adequado pelos Estados-Membros, a fim de identificar as capacidades dos sistemas, dos 
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processos e procedimentos e as áreas que deviam ser melhoradas. O quadro de referência deverá 

prever a utilização de ferramentas de aferição no intuito de obter dados fiáveis sobre a sua 

eficácia (Conselho Europeu, 2009). 

O quadro visa complementar o trabalho já realizado em tornos do quadro europeu de qualifica-

ções (QEQ) e o Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais (ECVET). 

O Quadro EQAVET propõe uma abordagem sistémica, isto é, inclui e correlaciona os diferentes 

níveis (sistemas de EFP, operadores de EFP) e os diferentes stakeholders (decisores políticos, 

reguladores e operadores de EFP, alunos/formandos, professores/formadores, encarregados de 

educação, parceiros sociais) e privilegia processos de avaliação (interna e externa) baseados em 

indicadores (quantitativos e qualitativos) que enquadram a revisão e o aperfeiçoamento da EFP 

(Galvão, 2015). 

O ciclo de qualidade do quadro EQAVET (Figura 1) baseia-se no ciclo de Deming, também 

denominado PDCA cycle, que inclui as fases de planeamento, de implementação, de avalia-

ção/apreciação e de revisão da Educação e Formação Profissional. (Cedefop 2015). O quadro 

EQAVET tem igualmente por base o ciclo MERI (Figura 2), acompanhado por um conjunto de 

10 indicadores que podem ser utilizados como um Toolkit "caixa de ferramentas". 

 
 

Figura 1- Ciclo de qualidade EQAVET com base no ciclo PDCA 
 

Fonte: http://www.eqavet.eu/gns/library/promotional-materials/quality-cycle-poster.aspx 
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Figura 2- Ciclo MERI 
 

Fonte: Cedefof (2015). 
 
 

2.1.1 Motivações para a implementação 

De acordo com Ros (2007) podemos identificar dois grupos de motivações aquando a imple-

mentação de um sistema de garantia de qualidade: motivações internas e motivações externas 

ou de mercado. Nas motivações externas pode-se fazer referência a motivos como: exigência 

de clientes ou fornecedores; a introdução de um sistema de qualidade pelos concorrentes dire-

tos; o aumento da quota de mercado; melhorar a reputação; a promoção e o apoio oferecido por 

algumas instituições para o desenvolvimento de sistemas de qualidade e a permanência no mer-

cado ou a possibilidade de acesso a determinados mercados. As motivações internas estão re-

lacionadas com a iniciativa e prioridades estabelecidas pela direção da organização; a unifor-

mização de procedimentos, processos e produtos; a redução de custos; a certificação de um 

sistema; a melhoria na gestão, incluindo a melhoria contínua. Segundo Sampaio, P. (2008), as 

motivações que levam uma organização a implementar e certificar o seu sistema de gestão da 

qualidade (SGQ), são baseadas em motivações internas e externas. 

Atualmente os motivos que levam as organizações a certificarem-se para a qualidade 

resumem-se, de acordo com Sampaio, P. (2008), no quadro 1: 
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Quadro 1 - Motivos para a implementação de um SGQ. 
 

 
Internos Externos 

 Aumento da satisfação de 

clientes e colaboradores. 

 Clarificação de responsabilida-

des e obrigações; 

 Diminuição das não-conformidades; 

 Diminuição das reclamações; 

 Maior consciencialização 

para o conceito de qualidade; 

 Melhoria da comunicação interna; 

 Certificação de SGQ 

 Melhoria da imagem da organização; 

 Vantagens competitivas 

 
 
 

Importa referir que na maioria das organizações não está presente apenas um único tipo de 

motivação (Sampaio, P. 2008). A implementação e posterior certificação de sistemas de gestão 

deve ser vista como uma ferramenta utilizada com vista à melhoria organizacional,  mas pode 

igualmente servir enquanto argumento de marketing e de reforço da  competitividade das em-

presas (Sampaio, P. 2008). 

 
3. Metodologia 

 
A metodologia adotada para o projeto baseou-se nos procedimentos fundamentais para pesqui-

sas científicas. Inicialmente com um levantamento bibliográfico de forma a construir um refe-

rencial teórico adequado e centrou-se numa pesquisa que tem como objetivos identificar as 

motivações internas e externas aquando o processo de implementação do  sistema de garantia 

da qualidade alinhado com o quadro EQAVET e identificar a relação existente entre as motiva-

ções e a possível criação de valor, no âmbito da garantia da qualidade nos operadores nacionais 

da Educação e Formação Profissional (EFP). 

Para tornar o estudo exequível e conseguir responder e atingir o objetivos serão realizados es-

tudos de caso em operadores de EFP. 

Para Bardin (1977), a análise documental faz-se principalmente por classificação-indexação e 

por intermédio de procedimentos de transformação, tendo como objetivo, analisar e representar 

de forma condensada as informações provenientes dos elementos pesquisados, que 
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permitem elaborar um documento com o máximo de informações pertinentes sobre a temática 

em foco. 

Como procedimento na recolha de dados, elaborámos uma entrevista com o propósito de iden-

tificar as motivações na implementação do sistema de garantia da qualidade alinhado com o 

quadro EQAVET e identificar a relação existente entre as motivações e a possível criação  de 

valor. 

A análise de conteúdo pode ser de dois tipos: análise dos significados (análise temática) e aná-

lise dos significantes (análise dos procedimentos). No que diz respeito a estes resultados, a téc-

nica de análise elegida foi a análise categorial temática. Esta técnica permitiu-nos condensar os 

dados, categorizando e uniformizando-os de forma a tornar mais acessível a análise das respos-

tas e suas interpretações (Bardin, L.1977). 

 

4. Análise de resultados 

4.1 Apresentação dos Operadores EFP 
A INSIGNARE - Associação de Ensino e Formação é uma entidade de âmbito regional. É en-

tidade proprietária da Escola Profissional de Ourém e da Escola de Hotelaria de Fátima, que 

direcionam a sua atividade para a formação inicial de nível 4 (Cursos Profissionais) tendo como 

público-alvo os jovens. É ainda proprietária do LIFE- Local de Inserção, Formação e Ensino 

que agrupa quatro áreas de trabalho que se complementam entre si: CFC – Centro de Formação 

Contínua; GIP – Gabinete de Inserção Profissional; GCI - Gabinete de Cooperação Internacio-

nal e CQ- Centro Qualifica. 

 
 Escola Profissional de Ourém – EPO- Escola Oficina 

 
A Escola Profissional de Ourém iniciou a sua atividade no ano de 1990 com uma turma do 

Curso Técnico de Gestão. Atualmente ministra  cursos na   área do Design, da Informática,   da 

Gestão, da Metalomecânica e da Eletrónica, sendo sua intenção direcionar a sua atividade para 

o desenvolvimento de cursos com forte componente técnica e tecnológica. 
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 Escola de Hotelaria de Fátima 

 
A Escola de Hotelaria de Fátima iniciou a sua atividade no ano de 1993 com instalações devi-

damente equipadas para a formação em hotelaria, as áreas dinamizadas proliferaram para outras 

vertentes como o Restaurante-Bar e a Cozinha-Pastelaria. Atualmente ministra cursos nas áreas 

de Receção, de Turismo, de Restaurante-Bar e de Cozinha-Pastelaria. 

 
4.1.1 Entrevista 

A entrevista foi realizada ao coordenador do Gabinete de Gestão da Qualidade da Insignare. 

Optou-se por englobar as duas escolas profissionais no decorrer da mesma, pois o processo de 

implementação do sistema foi realizado ao mesmo tempo e supervisionado pelo próprio coor-

denador. Neste ponto é apresentada a Tabela 1, onde estão agrupadas as respostas consoante as 

categorias em estudo: motivações internas; motivações externas e possível relação existente 

entre as motivações e a possível criação de valor. 
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Tabela 1- Tabela de categorização da análise de conteúdo da entrevista 
 
 

Categoria Subcategorias Unidade de contexto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motivações 

Internas 

 
Decisão de implementação do 
sistema 

 
Decisão direção da Insignare para as duas escolas profissionais 

 
Necessidade de 
implementação 

Necessidade interna- abarcar o caminho da qualidade 

EQAVET nas duas escolas profissionais 

ISO 9001 na Insignare 

 
Melhoria da qualidade dos 
serviços 

Uma aprovação externa 

Melhoria da qualidade: procedimentos e timings concertados e 
procedimentos comuns a todo o pessoal docente e não docente 
das escolas 

 
Melhoria de procedimentos 

Balizar procedimentos internos 

Ferramentas de caracter sistémico e científico 

Criação de formas de trabalho em processos não dependentes dos 
recursos humanos 

 
Aumento da consciência da 
comunidade escolar para a 
qualidade 

 
Todos os instrumentos da qualidade da entidade, para instrumen-
tos mais burocráticos de documentação, reforço da necessidade 
de haver regras, processos e seguir procedimentos 

  Obrigatoriedade do EQAVET nas escolas profissionais 
 Obrigatoriedade Pressão da tutela e da comissão europeia junto da 
  ANQEP 
  Convite da ANQEP 
  O fator novidade 
 Requisito de competitividade Melhoria de 
  procedimentos Melhoria 
  continua 

Motivações externas 

 
Ferramenta promocional 

 
Tentativa de uso mas ainda é cedo 

  Uma medida regulamentada do ponto de vista legal 
 Antecipação a outras escolas Estar na linha da frente 

  
Concorrência 

 
Destacarem-se das demais 

  
Acesso a sistema de incentivos 

 
Ideia de que as escolas que não certificadas teriam mais dificulda-
des em obter o financiamento 

 
 
 

Possível criação 
de valor 

 
Aumento da qualidade dos 
serviços 

Irá melhorar a qualidade nesse sentido 

Irá criar mecanismos e procedimentos já tínhamos e se calhar não 
eram feitos de igual forma por todos, se calhar pela maior parte 
mas não por todos. 

Mais-valia da certificação Obrigar a que as ferramentas utlizadas anteriormente tenham um 
caráter mais sistémico, mais científico, mais capaz, porque de to-
dos os indicadores que tinham de trabalhar já o faziam. 

Aumento da consciência de 
qualidade 

O EQAVET acabou por ajudar a que as escolas tivessem tomado 
um primeiro contacto com o sistema da qualidade. Com os parâ-
metros da qualidade, com o ciclo da qualidade 
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Categoria Subcategorias Unidade de contexto 

Possível criação de 
valor 

 O tema da qualidade entrou muito nas escolas, já estão num 
ponto de maturação para quando a ISO entrar, já não são 
conceitos novos. Já estão habituados, já sabem o que é, como 
funciona. 

 

Como se pode observar na Tabela 1, foram reunidas subcategorias em que tipificam as motiva-

ções internas e externas que levaram as escolas a implementar um sistema de gestão da quali-

dade, alinhado com o EQAVET. Assim como, foi possível a identificação da criação de valor 

na qualidade da EPF, nomeadamente a nível de do aumento da qualidade dos serviços e do 

aumento da consciência da qualidade. 

 

 

 

5. Contribuições do estudo 

A garantia da qualidade na EFP é uma questão transversal que tem grande relevância nos dias 

de hoje, não só para conseguir mudanças importantes (como garantia da eficácia dos sistemas 

de EFP, facilitar o acesso ao EFP e reforçar a relação entre a formação profissional e do traba-

lho), mas também para melhorar o processo de acompanhamento dos resultados obtidos (por 

referência aos objetivos propostos). 

Com esta investigação pretende-se analisar o Quadro EQAVET, identificar as principais moti-

vações da sua implementação, analisar casos reais da sua implementação averiguando se existe 

uma relação entre as motivações e a criação de valor na qualidade da EFP. 
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Apesar dos grandes avanços no desenvolvimento de métodos técnicos , tecnológi-
cos e de gestão, que têm sido observados quer em estudos científicos, quer em práti-
cas de mercado, temos assistido nos últimos tempos, à crise económica e a um cons-
tante desaparecimento de empresas. Em muitos casos, são consequência da ausência 
ou ineficiência dos sistemas de gestão adequados, para fins/sucessos operacionais 
incluindo os comerciais. 
Em resposta às recentes mudanças na ISO 9001:2015 e na maior integração do Sis-
tema de Gestão da Qualidade com os Modelos de Gestão de Negócio, estas ferra-
mentas são apresentadas como mecanismos de sucesso. 
Pretendemos apresentar uma abordagem ao contexto de negócios da organização na 
implementação de um SGQ e demonstrar a sua importância na gestão dos negócios 
e numa implementação do SGQ bem-sucedida. Apresentam-se mecanismos desen-
volvidos para analisar as interferências positivas e negativas, as ameaças e/ou opor-
tunidades que o meio envolvente cria às organizações e o modo como afeta o ali-
nhamento estratégico de negócio. 

 
Palavras-Chave: Contexto da organização, Negócio, Partes Interessadas, Sis-
tema de Gestão. 

 
Abstract: 
Although major advances in the development of technical and management meth-
ods, which mostly have been observed both in scientific studies both in market prac-
tices, we have witnessed in recent times of economic crisis at a steady disappearance 
of companies. In most cases, this disappearance is due to the absence or inefficiency 
of the management systems, suitable for business purposes. Based on recent 
changes in ISO 9001 and the further integration of the Quality Management System 
with Management Systems, these are presented as business success engines. With 
this document we intend to present an approach to the organization's context in im-
plementing a quality management system in an organization and demonstrate the 
importance of the company's business 
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environment in successful implementation. Mode mechanisms have been developed 
to analyze the positive and negative interference within the organization, the threats 
and opportunities of the environment, which affect the strategic business alignment, 
between which resulted in a correlation matrix between what is intended and what is 
of the various elements desired. 2015, and its documental structure: a description of 
the network processes considered in the implementation of the quality system nec-
essary to fulfill the general requirements of ISO 9001 was performed. 

 
Keywords: Business Strategy, Organization Context; Quality Management; 
Stakeholders. 

 

 
1. Introdução 

 
Com o trabalho desenvolvido pretendeu-se definir a abordagem a ter na implementação de um 

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) que cumpra com os requisitos da norma NP EN 

ISO:2015, de modo a permitir a certificação da empresa ESGALHADELAS – Arquitetura Lda. 

A importância desta abordagem prende-se com a necessidade de implementar um SGQ inte-

grado com a gestão do negócio de um gabinete de arquitetura, de modo a aumentar indicies de 

eficácia e eficiência, reduzindo desperdícios, acrescentando valor, assegurando a sustentabili-

dade do negócio 

 

2. Metodologia de abordagem na implementação do SGQ 

 
A metodologia desenvolvida consistiu numa análise da Cultura Organizacional, do Contexto da 

Organização, dos interesses das diversas Partes Interessadas, do Conhecimento da Organização 

e da Gestão de Topo. Foram efetuadas reuniões bilaterais com os diversos elementos responsá-

veis da equipa de trabalho como forma de obter informação relativamente, como está organi-

zada a gestão operacional de trabalho, como é feita a gestão de processos (planeamento, orga-

nização, realização e controlo), como são geridas as pessoas (competências, motivações, equi-

pas, ambiente de trabalho), que resultados práticos, quais as prioridades da organização nos pró-

ximos anos, quais as interferências, qual o caminho a seguir, quais as nossas metas, quais os 

recursos e atividades necessárias, entre outras reflexões. 

Este foi um processo participativo onde todas as partes interessadas na organização ajudaram a 

construir o futuro. 
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2.1. Norma NP EN ISO 9001:2015 

A norma NP EN ISO 9001:2015 – “Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos”, é a norma 

através da qual é possível iniciar o processo de certificação no âmbito da Qualidade. O objetivo 

desta norma passa por especificar um conjunto de requisitos que permitam às organizações tra-

balhar em conformidade. É o referencial normativo mais utilizado em todo o mundo. 

 
2.2. Principios da Qualidade 

A gestão da qualidade baseia-se em sete princípios: 

 Foco no Cliente; 

 Liderança; 

 Comprometimento das Pessoas; 

 Abordagem por Processos; 

 Melhoria; 

 Tomada de Decisão Baseada em Evidências; 

 Gestão das Relações. 
 
 

2.3. Desenvolvimento do SGQ 

O valor acrescentado ao produto / serviço da organização com a implementação do SGQ será 

apenas percebido após ele estar efetivamente adotado e adaptado ao ambiente único da organi-

zação. 

A essência do SGQ é desenvolver um Ciclo de Melhoria Organizacional num alto nível desta-

cando os tópicos importantes da organização. 

No decorrer do trabalho foram apresentados e introduzidos conceitos, princípios da qualidade, 

reflexões do ponto de situação. O comprometimento de todos os colaboradores nas diversas 

etapas de implementação do SGQ, foi determinante no sucesso alcançado, funcionou como um 

facilitador e catalisador de cada uma das atividades desenvolvidas. 

 
 

3. Resultados 
 

3.1. Apresentação da Empresa 

A “Esgalhadelas” foi criada em 2015, centra a sua atividade mercado de Arquitetura e Admi-

nistração de Obras. Realiza Projetos de Arquitetura Residencial, Projetos Institucionais e Co-

merciais, Projetos de Reformas em Geral. A empresa atua em todo o país, estando a projectar 
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a   sua   expansão   para   mercados    externos,    nomeadamente    mercados    emergentes.    A 

filosofia de trabalho assenta num estudo preliminar da área, articulado com as competências e 

criatividade, inicia o desenvolvimento do projeto arquitetónico, onde, para a organização, cada 

cliente e cada projeto são únicos. Projeta Sonhos, tornando-os realidade. Marca presença ativa 

no acompanhamento e desenvolvimento sistemático da obra, assim como no uso dos edifícios 

até ao final do ciclo de vida. Executa os mais diversos projectos de arquitetura, criando, trans-

formando e renovando ambientes residenciais e industriais, através de projetos com sustentável, 

eficaz e eficiente funcionalidade de espaço, proporcionando ao cliente expectativas reais e per-

sonalizadas, assegurando satisfação, tranquilidade e segurança aos seus clientes e colaborado-

res. 

 
3.2. Contexto da Organização 

A análise das partes interessadas foi aspeto fulcral em termos do planeamento estratégico da 

organização. Pressupõe o alcance da eventual conflitualidade entre os seus objetivos com os da 

organização ou/e da sua convergência, o resultado desta análise é evidenciado na Tabela 1. 

Assim, a ESGALHADELAS encontrou a posição de equilíbrio no actual contexto, de forma a 

maximizar a sua performance estratégica de negócio. 

Foi de crucial importância para o sucesso da implementação da estratégia da ESGALHADE-

LAS, proceder à análise das partes interessadas, pois só assim: 

• se identificam os pontos de desacordo e se previnem problemas durante a 

implementação da estratégia; 

• se detetam informações valiosas em relação às necessidades, recursos, e objetivos das 

partes interessadas. 

A consideração de todas as partes interessadas na conceção e implementação da estratégia in-

crementa a sua probabilidade de sucesso. 
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Tabela  1 –   Matriz Querer   das partes   interessadas versus,   com   o que a 

ESGALHADELAS quer 

 
Parte O que as partes interessadas querem da    O que a ESGALHADELAS quer das 

Interessada ESGALHADELAS partes interessadas 
 

Maior competitividade e excelência Definição da estratégia e objetivos 

Gerência 
 
 
 
 

Colaboradores 
 
 
 
 

Clientes 

Particulares 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parceiro – 

Engenharia 

especialidades 

Utilização racional dos recursos Capacidade de Liderança Quali-

dade dos processos internos Boas Práticas de Gestão Reco-

Reconhecimento Progressão profissional Competência técnica e pedagógica 

Remuneração justa Empenho 

Boas condições de trabalho Eficiência e eficácia 

Motivação no trabalho Cumprimento exemplar das funções 

Apresentação de propostas adequadas Cumprimento das condições 

contratadas 

Reconhecimento pelo mercado Fidelização 

Tratamento das suas necessidades 

Transparência na aquisição de produtos Capacidade técnica e resposta 

atempada 

Cumprimento dos prazos de pagamento Cumprimento das condições 

acordadas 

Objetividade nos pedidos de compra Informação de novos métodos e 

processos 

Capacidade técnica novas parcerias Reconhecimento da competência 

técnica 

Rigor no cumprimento de compromissos   Maior apoio na divulgação / 

promoção 

Contributo para a melhoria 

Partilha de conhecimentos 

Sinergias 

Conformidade legal e regulamentar Transparência  

Procedimentos eficazes e rastreáveis Atitude pedagógica 

A
m

bi
en

te
 E

xt
er

no
 

A
m

bi
en

te
 I

nt
er

no
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Parte Inter-

essada 

 O que as partes interessadas querem da 
ESGALHADELAS 

O que a ESGALHADELAS quer das 
partes interessadas 

Entidades 

Fiscalização 

Auditoria 

 Facilidade de acesso à informação Sugestões  

Oportunidades de 
melhoria 

  Rigor e credibilidade Reconhecimento  

Sociedade 
civil 

 Serviços de arquitetura de qualidade Desenvolvimento Sustentável 

  Responsabilidade social    

  Transparência na aquisição de 
produtos 

Capacidade técnica e de resposta 

 
Fornecedores 

 Cumprimento dos prazos de 
pagamento 

Cumprimento 
das condições acordadas 

 
  Reconhecimento da competência 

técnica 
Competência técnica e profis-
sional 

 
Complementarmente ao conhecimento das partes interessadas, a realização de uma análise 

SWOT, permitiu, de uma forma simples, verificar a posição estratégica atual da ESAGALHA-

DELAS e analisar os riscos sobre diversas prespetivas. 

Os objetivos estratégicos definidos são os resultados, que a ESGALHADELAS pretende alcan-

çar até ao final do ano 2016. Desdobrados a partir da Visão, Missão e Valores. Perspetiva CLI-

ENTES - ocupa um lugar de destaque no mapa estratégico da ESGALHADELAS. Em termos 

metodológicos esta perspetiva gira em torno da questão: Que objetivos devem ser prosseguidos 

para atrair os clientes e por essa via atingir a Visão a que nos propomos. Perspetiva PROCESSOS 

que se encontram descritos na Figura 1. Espelham os objetivos que a ESGALHADELAS inter-

namente deve prosseguir para alcançar e superar as expectativas e necessidades dos clientes, os 

objetivos definidos no patamar superior. Em termos metodológicos, esta perspetiva gira em 

torno da questão: Que objetivos vão ser atingidos para que se obtenham ganhos de eficiência, 

garantindo simultaneamente a qualidade dos nossos serviços para atingir os fins a que nos pro-

pomos. Perspetiva APRENDIZAGEM / CRESCIMENTO - em termos metodológicos esta pers-

petiva gira em torno da questão: Que objetivos deverão ser prosseguidos de forma a entregar 

competências e a obter o empenho dos nossos colaboradores, para alcançar os patamares ante-

riores que a ESGALHADELAS  
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pretende? Perspetiva FINANCEIRA - pretende-se obter resposta para a questão: Que objetivos 

devem ser atingidos para otimizar os nossos recursos e acrescentar valor? 

 

 

Figura 1 - Rede de Processos da Esgalhadelas 
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4. Conclusões 

Após a implementação do SGQ da ESGALHADELAS em conformidade com a norma interna-

cional NP EN ISO 9001:2015, concluiu-se que o trabalho desenvolvido está longe de se dar por 

terminado, mas sim um início de uma nova forma de gerir e controlar a melhoria do negócio. 

Esta nova abordagem à implementação do SGQ, permitiu-nos potenciar a cultura organizacio-

nal da ESGALHADELAS, num enraizamento da mesma nos vários elementos constituintes da 

organização, traduzido num maior comprometimento e alinhamento com a estratégia empresa-

rial dos vários elementos da organização. Possibilitou um alinhamento mais certeiro do contexto 

da empresa com o seu posicionamento no mercado, tornando mais eficiente o processo de fide-

lização e satisfação dos clientes. Permitiu acompanhar mais de perto o grau de desempenho dos 

processos, atividades e tarefas desenvolvidos pela organização, possibilitando uma resposta 

mais atempada sempre que se esteja numa situação de desvio ao pretendido. Permitiu utilizar o 

SGQ como um instrumento de sucesso ao negócio, através da sua integração e alinhamento com 

o sistema de gestão de negócio. 
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Resumo: 
Atualmente, é consensual encararmos a qualidade como um sistema de gestão que assume 
um conjunto integrado de funções orientadas para a melhoria contínua do desempenho das 
instituições, constituindo-se como um instrumento poderoso de gestão, na medida em que: 
(i)) sistematiza informação já existente sobre os processos realizados e os resultados alcan-
çados; (ii); responsabiliza cada um e cada unidade orgânica pelo seu desempenho e pelos 
resultados alcançados; (iii) assume as finalidades e os objetivos da instituição como a sua 
referência, orientando os desempenhos dos diferentes colaboradores para os objetivos estra-
tegicamente definidos; (iv) constitui-se como base de informação organizada para a tomada 
de decisão e para o posicionamento estratégico da instituição e das suas unidades orgânicas; 
(v) envolve toda a organização numa cultura de excelência, permitindo a identificação de 
necessidades e oportunidades, tanto internas, como do mercado envolvente; (vi) promove o 
desenvolvimento dos profissionais que trabalham na instituição levando, deste modo, tam-
bém ao desenvolvimento das competências gerais da instituição como um todo. É consensual 
reconhecer que com a garantia da qualidade se constata um decréscimo no desperdício de 
recursos, pois visa um acompanhamento desde o inicio até o término do processo, objeti-
vando um serviço lucrativo e organizado onde as necessidades 
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não são apenas serviços oferecidos, mas também o principal diferencial na qualidade em 
gestão de serviços, alcançando assim o que o cliente espera e deseja. 
Se a gestão de qualidade é já uma realidade incontornável no sector privado, a administração 
pública emerge como um espaço privilegiado para a sua implementação, com benefícios 
acrescidos para todos: cidadãos, funcionários da administração pública, gestores públicos e 
órgão de Estado. Esta obra pretende precisamente assumir uma lacuna ao refletir sobre as 
vantagens da gestão da qualidade nos serviços da administração pública. Contextualizando a 
gestão da qualidade, quer conceptual, quer empiricamente no âmbito da administração pú-
blica, reflete-se sobre a aplicação dos modelos de excelência organizacional e das normas de 
sistemas de gestão da qualidade. As normas ISO em geral e a norma ISO 9000, em particular 
são abordadas, desde logo, com um pendor operacional, salientando o seu foco no cliente, a 
liderança, o comprometimento das pessoas (ciclo PDCA, Business Process Modeling) e sua 
gestão relacional, a orientação para a melhoria, a abordagem por processos, a melhoria con-
tínua e a tomada de decisão baseada em evidências. A gestão de risco assume nesta obra um 
papel de destaque (ISO 30000:2018 e ISO 31010:2016) associada à implementação de audi-
toria interna na avaliação do desempenho de sistemas de garantia de qualidade. 
Para além dos benefícios e desafios do processo de implementação e certificação de sistemas 
de garantia de qualidade pela norma ISO 9001:2015, são explorados diferentes estudos de 
caso, assumindo-se como exemplos para implementar e certificar alguns dos seus principais 
requisitos. 

 
Palavras-Chave: Administração Pública, Gestão de risco, ISSO e Qualidade 



10 Sofia Félix ■ Maria Georgina Morais ■ Joana Fonseca 

 
 

 

333                                                                           I X E N C O N T R O D E T R Ó I A 
                                                Q U A L I D A D E , I N V E S T I G A Ç Ã O E D E S E N V O L V I M E N T O 

 
 

O papel da auditoria interna na promoção 
da Accountability – Estudo de caso nas Co-
munidades Intermunicipais de Coimbra e 

Viseu Dão Lafões 
 

The role of internal audit in promoting Accountability – a case study in the 
Intermunicipal Communities of Coimbra and Viseu 

 
 

Sofia Félix 
felixsofia@sapo.pt 

Docente convidada da Coimbra Business School (ISCAC/IPC) e Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira do Município de Tábua 

Quinta Agrícola – Bencanta, 3040-316 Coimbra 

 
Maria Georgina Morais 
mmorais@iscac.pt 

Docente da Coimbra Business School (ISCAC/IPC) 

Quinta Agrícola – Bencanta, 3040-316 Coimbra 

 
Joana Fonseca 

jfonseca91@hotmail.com 

Mestre em Auditoria Empresarial e Pública da Coimbra Business School (ISCAC/IPC) 

Quinta Agrícola – Bencanta, 3040-316 Coimbra 

 

 
Resumo: 
Tendo como ponto de partida a leitura de trabalhos académicos associados à temá-
tica da accountability e através do contributo dos técnicos dos Municípios que são 
certificados na gestão da qualidade (ISO 9001) nas Comunidades Intermunicipais 
Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões, pretendeu-se aferir se a auditoria interna 
dá um contributo positivo no que concerne à fiscalização e cooperação na elabora-
ção da prestação de contas e accountability nos Municípios. Como metodologia, 
recorreu-se à elaboração de um inquérito e respetiva análise das respostas. As con-
clusões apontam para a necessidade de reforçar a função de auditoria interna nos 
Municípios, de modo a promover a accountability bem como, deverá ser promovida 
uma elaboração mais rigorosa, credível e  transparente dos documentos prestação 
de contas. A maior limitação do estudo relaciona-se com a sua diminuta amostra, já 
que a certificação da qualidade é uma opção voluntária dos executivos camarários. 
Em relação a pesquisas futuras, 
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propõe-se a extensão da amostra a todos os Municípios portugueses, analisando a 
evolução da auditoria interna e o seu impacto na accountability. 

 
Palavras-chave: accountability; auditoria interna e municípios. 
Abstract: 
Taking as a starting point the reading of academic works related to the subject of 
accountability and through the contribution of the technicians of the Municipalities 
that are certified in the quality management (ISO 9001) in the Intermunicipal Com-
munities of Coimbra and Viseu Dão Lafões, it was intended  to check if the internal 
audit makes a positive contribution regarding the supervision and cooperation in the 
elaboration of accountability  and accountability in the Municipalities. As a meth-
odology, an inquiry and analysis of responses was used. The conclusions point to 
the need to strengthen the internal audit function in the Municipalities in order to 
promote accountability as well as a more rigorous, credible and transparent elabo-
ration of accountability documents. The greater limitation of the study is related to 
its small sample, since the quality certification is a voluntary option of the city ex-
ecutives. In relation to future research, it is proposed to extend the sample to all 
Portuguese municipalities, analyzing the evolution of the internal audit and its im-
pact on accountability. 

 
Keywords: accountability; internal audit; and municipalities. 

 

1. Introdução 

Os ciclos económicos alternam em fases caracterizadas por períodos de expansão e períodos de 

contração, dependendo de variáveis como a crise e também o crescimento. Quando o ciclo é de 

contração, existe uma maior atenção por parte das organizações públicas, privadas ou sem fins 

lucrativos, para as ações de preservação do valor, ainda que a preocupação com uma boa gestão 

dos recursos deva ser contínua, independentemente da fase no ciclo económico (Junior et al., 

2015). 

No caso dos Municípios Portugueses, estes devem fornecer informações úteis para os diversos 

interessados, nomeadamente os munícipes e os cidadãos de um modo geral, permitindo a ava-

liação quanto à utilização dos recursos que lhes foram confiados. 

Assim, a prestação de contas evoca a obrigação da gestão dos Municípios em apresentarem 

relatórios relativos a transações económicas que tenham efetuado, cujo objetivo deve ser o de 

dar uma imagem fiel do património, da situação financeira, da execução do orçamento e do 

resultado económico/patrimonial do organismo que presta contas. Em síntese, a prestação de 

contas deve permitir uma adequada caracterização do Município em análise. (Félix, 2018). 



10 Sofia Félix ■ Maria Georgina Morais ■ Joana Fonseca 

 
 

 

335                                                                                            I X E N C O N T R O D E T R Ó I A 
                                                Q U A L I D A D E , I N V E S T I G A Ç Ã O E D E S E N V O L V I M E N T O 

 

Por outro lado, o conceito de accountability caracteriza-se por ser um termo de cariz abrangente, 

que vai para além da prestação de contas, pura e simples, pelos gestores da coisa pública. O 

conceito não pode ser perspetivado em sentido restrito, devendo ser analisado na dimensão legal 

mas, principalmente, na sua dimensão política como sinónimo de responsabilidade ou dever de 

prestar contas dos atos, alcançando um alto nível de credibilidade junto à sociedade (Félix, 

2018). 

Após esta breve reflexão, surge então a necessidade de averiguar se os serviços de auditoria 

interna podem ter um contributo positivo, nomeadamente no apoio à gestão, no que concerne à 

fiscalização e ao apoio na elaboração da prestação de contas e accountability nos Municípios. 

Deste modo, a primeira parte do estudo incide sobre o conceito accountability e é feita a inter-

ligação com o papel da auditoria interna, ou seja as atividades que podem ser desempenhadas 

por esta função nos Municípios, enquanto na segunda parte do estudo, pretende-se analisar a 

importância da auditoria interna nos Municípios certificados pela qualidade (ISO 9001) no 

apoio da elaboração dos documentos da prestação de contas, bem como, abordar a problemática 

da fiscalização, retirando as principais ilações decorrentes do inquérito realizado aos nove Mu-

nicípios certificados no sistema de gestão da qualidade, pertencentes às Comunidades Intermu-

nicipais da Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões. 

 
 

2. A Accountability e a auditoria interna nos Municípios 

A reforma da contabilidade pública operou-se através da nova Lei de Enquadramento Orçamen-

tal (Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro) a qual vem apresentar novos objetivos, nomeadamente, 

aumentar o âmbito dos indicadores de finanças públicas, a transparência, a gestão, a accounta-

bility e a contabilidade de acréscimo como a base para as contas nacionais. A lei estabelece 

ainda os princípios e as regras orçamentais aplicáveis ao setor das administrações públicas, o 

regime do processo orçamental, as regras de execução, de contabilidade e reporte orçamental e 

financeiro, bem como as regras de fiscalização, de controlo e auditoria orçamental e financeira, 

respeitantes ao perímetro do subsetor da administração central e do subsetor da segurança social 

(Félix, 2018). Esta reforma operou-se também, através da aprovação do Sistema de Normaliza-

ção Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 

de setembro e visa resolver a fragmentação e as inconsistências existentes e permite dotar as 

administrações 
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públicas de um sistema orçamental e financeiro mais eficiente e mais convergente com os sis-

temas que atualmente vêm sendo adotados a nível internacional. 

Não obstante, partindo dos objetivos, princípios e regras orçamentais previstos na Lei de En-

quadramento Orçamental, surge então a necessidade de compreender e aprofundar alguns con-

ceitos que se destacam na Lei, designadamente, os termos «prestação de contas» e a 

«accountability». 
 

Com efeito, cabe ao órgão executivo (Câmara Municipal) do Município elaborar (com o con-

tributo dos técnicos) e remeter ao Tribunal de Contas após aprovação do órgão deliberativo 

(Assembleia Municipal) os documentos de prestação de contas, que são submetidos a aprecia-

ção e votação do órgão executivo, na sessão realizada em abril de cada ano (confronte-se com 

o disposto quer no regime jurídico das autarquias locais quer no  regime financeiro das autar-

quias locais e das entidades intermunicipais). 

Atente-se que a grande maioria dos Municípios ainda não procederam à transição para o Sistema 

de Normalização Contabilística para Administrações Públicas (SNC – AP), devido a uma cir-

cular do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, datada de 28 de dezembro de 2017, 

onde se referia que o SNC – AP só entra em vigor a 1 de janeiro de 2019 para o subsetor da 

administração local. 

Assim sendo, tendo em conta o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 

os Municípios devem enviar os documentos da prestação de contas aos seguintes organismos 

(POCAL, 2007): Tribunal de Contas, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

da respetiva área de atuação, Instituto Nacional de Estatística, Direção Geral do Orçamento e 

Direção-Geral das Autarquias Locais. 

Em relação à publicidade, as autarquias locais devem disponibilizar no respetivo sítio da 

internet os documentos de prestação de contas. 
 

Não existe para o termo accountability, uma tradução literal em português, sendo atribuído pela 

grande maioria dos autores um sentido genérico de prestação de contas e fiscalização (Félix, 

2018). Para Cameron (2004), a Accountability «constitui um importante elemento de boa go-

vernação», acrescentando que «se trata da responsabilização pelas decisões ou ações tomadas, 

evitando o abuso de poder e outras formas de comportamento inadequado». Já Pinho e Sacra-

mento (2009) remata que «a accountability encerra a responsabilidade, a obrigação e a respon-

sabilização de quem ocupa um cargo, em prestar contas segundo os parâmetros da lei, 
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estando envolvida a possibilidade de ónus, o que seria a pena para o não cumprimento desta 

diretiva». 

Para Fonseca (2016), os principais traços distintivos da accountability passam pelos 

seguintes princípios: 

 Responsabilização: associada a «quem tem obrigação de prestar contas através de in-

formação mensurável e de indicadores verificáveis». Os governos são responsáveis pe-

rante os cidadãos, devendo portanto prestar contas das ações, e por outro lado, está em 

questão os direitos dos cidadãos em controlar as ações desenvolvidas pelos governos 

(Silva e Mário, 2014); 

 Prestação de contas: relaciona-se com a accountability, isto porque «a prestação de 

contas é um meio na promoção da accountability, na medida em que a informação dis-

ponibilizada pelos órgãos de gestão permite a sua responsabilização sobre os atos pra-

ticados na gestão do erário público». Para tal é importante «ter acesso a informação 

sobre ações desenvolvidas e os recursos utilizados», bem como «a respetiva justificação 

entre o planeado e o executado»; 

 Transparência: associada «à disponibilização de informação». De acordo com o n.º 2 

do artigo 19.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, «a informação deve ser fiável, 

completa, atualizada, compreensível e comparável internacionalmente, de modo a per-

mitir avaliar com precisão a posição financeira do setor das administrações públicas e 

os custos e benefícios das suas atividades, incluindo as suas consequências económicas 

e sociais, presentes e futuras. 

De facto, nos últimos anos, tem-se vindo a constatar uma evolução no discurso político, moti-

vado pelo valor da boa gestão e do equilíbrio financeiro, procurando-se aumentar o poder do 

eleitor e atribuindo-se maior relevo à problemática da transparência. Atente-se vários artigos da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das 

entidades intermunicipais que contempla o princípio da transparência, os deveres de informa-

ção, publicidade e a criação de uma plataforma da transparência, conduzindo à criação do «Por-

tal de Transparência Municipal», que disponibiliza um conjunto de indicadores relativos aos 

Municípios e também de entidades intermunicipais (Félix et al., 2017). 

Destacam-se igualmente, outras iniciativas da sociedade civil como o «Anuário Financeiro dos 

Municípios», que pretende monitorizar a eficiência no uso dos recursos públicos da 
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administração local e o «Índice de Transparência Municipal» que mede o grau de transparência 

dos Municípios através da informação (composição, funcionamento e gestão) constante nos 

seus web sites (Félix et al., 2017). 

Os principais interessados neste tipo de informação, boa governação e combate à corrupção são 

para além do próprio Estado, todos os contribuintes e entidades sociais que têm o direito de 

beneficiar particularmente dos serviços prestados pelos Municípios. 

Após esta exposição, surge então a necessidade de compreender como os serviços de auditoria 

interna podem contribuir e de que forma para esta temática. 

A auditoria interna nas entidades públicas ainda não é uma realidade amplamente implemen-

tada, existindo nos Municípios, unicamente nos que se encontram certificados em sistemas de 

gestão da qualidade, designadamente, por obrigatoriedade da aplicação da norma ISO 9001. 

Diversamente, nos Hospitais E.P.E, por força do plasmado no nº 2, do artigo 23.º, do Decreto-

Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que procedeu à quinta alteração ao regime jurídico das 

atividades públicas empresariais, encontra-se prevista a criação da figura do auditor interno 

(Félix et al., 2017). No caso concreto das Comunidades Intermunicipais da Região de Coimbra 

e de Viseu Dão Lafões, apenas 9 Municípios de 33 são certificados em sistemas de gestão qua-

lidade (ISO 9001) e dispõem de gabinete de auditoria interna, o que pressupõe que a nível na-

cional, grande parte dos Municípios ainda não contam com os serviços de auditoria interna 

(Félix et al., 2018). 

Para Fonseca (2016), as ações de auditoria interna contribuem fortemente para «uma boa go-

vernança, uma vez que fornecem informações independentes, objetivas, fiáveis, formalizadas 

com base em evidências suficientes e adequadas, acrescentando que reforçam a responsabiliza-

ção e a transparência, assim como a confiança sustentada na utilização apropriada do erário 

público e no desempenho da Administração Pública, para além de criarem incentivos à mu-

dança, através de recomendações de melhoria contínua». Fonseca (2016) acrescenta que para 

Humphrey (1991), há três teorias que justificam o papel da auditoria na consecução dos objeti-

vos propostos. A primeira é a teoria da agência, que tem como objetivo «atenuar os custos de 

conflituosidade existentes na gestão nas entidades públicas através dos serviços de auditoria 

interna». A segunda tem em conta o custo/benefício, em que o objetivo é «credibilizar a gestão 

e a respetiva prestação de contas através da auditoria interna». Por último, a teoria com maior 

relevância, o interesse público da presença de auditoria interna numa organização, uma vez que 

«esta atividade exerce por si só um efeito dissuasor sobre as práticas de gestão indesejáveis». 
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Assim, Fonseca (2016) conclui que a auditoria interna «é a terceira parte da relação existente 

entre o setor público e os stakeholders» (todos os interessados na informação), justificando que 

a atividade «quando exercida de forma objetiva, eficaz e independente, reduz os riscos inerentes 

à relação existente entre as duas primeiras partes (stakeholders e setor público)», uma vez que 

«atesta a credibilidade da informação sobre o desempenho, tendo em conta os conflitos de inte-

resses, complexidade, consequências de erros e omissões». 

Por todos os motivos apresentados, considera-se que de facto a auditoria interna no setor pú-

blico, nomeadamente nos Municípios portugueses, assume assim «um  papel fundamental na 

ligação entre aqueles que geram o erário público e os cidadãos em forma geral, garantindo a 

fiabilidade da prestação de contas e detetando situações de irregularidades (erros, fraudes e/ou 

corrupção) através do desenvolvimento de uma estratégia de definição de risco, acrescentando 

valor e melhorando os resultados» (Fonseca, 2016). 

Na segunda parte do estudo, procede-se à análise das respostas obtidas do inquérito elaborado 

e enviado por correio eletrónico aos Municípios certificados em sistemas de gestão da qualidade 

pertencentes às Comunidades Intermunicipais da Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões, que 

tem como fim analisar o papel da auditoria interna na promoção da accountability. 

 
3. O papel da auditoria interna na promoção da Accountability – 

resultados obtidos nos Municípios certificados pertencentes às 
Comunidades Intermunicipais Região de Coimbra e Viseu Dão 
Lafões 

 
A escolha para o estudo de caso recaiu nos Municípios certificados em sistema de gestão da 

qualidade das Comunidades Intermunicipais Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões por se 

pretender recolher informação de Municípios que já têm implementado a função de auditoria 

interna, analisando a importância da auditoria interna na promoção da Accountability. 

No caso das Comunidades Intermunicipais Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões, com um 

total de 33 Municípios, são exemplos claros em que o número de Municípios certificados em 

ambas as Comunidades é bastante diminuto, aproximadamente 32% na Comunidade Intermu-

nicipal Região de Coimbra, o que corresponde a 6 Municípios, de um total de 19, e 21% na 

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, que corresponde a 3 Municípios, de um total de 

14. 
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Em termos de certificação, predominam as áreas ligadas ao urbanismo, sendo de igual modo, 

expressiva a área do licenciamento das atividades económicas, seguidas das atividades opera-

cionais ou de suporte (áreas administrativas e financeiras), Acresce que, a grande maioria dos 

Municípios certificados ainda se encontram em fase de implementação da EN NP ISO 

9001:2015, decorrente do atraso no início da implementação dos procedimentos e devido à falta 

de formação (Félix et al., 2017). 

Partindo da perceção dos funcionários municipais, procurou-se compreender o papel da audito-

ria interna na promoção da accountability nos Municípios certificados pela qualidade perten-

centes às Comunidades Intermunicipais Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões. Como meto-

dologia de investigação recorreu-se ao envio de um questionário por correio eletrónico aos res-

ponsáveis pela qualidade, no dia 7 de maio, constituído por três questões, aos Municípios cer-

tificados em sistemas de gestão da qualidade (Arganil, Cantanhede, Mira, Penela, Lousã, Mi-

randa do Corvo, Nelas, Oliveira de Frades e Sátão): 

Q1: A auditoria interna é uma ferramenta fundamental de controlo e avaliação da apli-

cação dos recursos públicos? Como? 

Q2: A auditoria interna contribui para a promoção da transparência na prestação de 

informação útil, nomeadamente na prestação de contas, para os diversos interessados? 

Como? 

Q3: As recomendações presentes nos relatórios de auditoria interna conduzem à pro-

moção da accountability no Município? Como? 

As questões colocadas e as respetivas respostas obtidas estão refletidas nas tabelas 1 a 3: 
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Tabela 1 - Respostas obtidas das questões realizadas aos Municípios das Comunidades 
Intermunicipais da Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões – Questão 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1: A 
auditoria interna é 
uma ferramenta 
fundamental de 

controlo e avaliação 
da aplicação dos re-

cursos públicos? 
Como? 

R: Sim. A auditoria interna contribui para a análise de procedimentos e apli-
cação. 

R: Sim. A auditoria interna contribui para o aumento das oportunidades da 
organização alcançar os seus objetivos, pela identificação de melhorias dos 
processos operacionais e pela redução da exposição ao risco. 

R: Sim. Uma vez que são analisados os procedimentos e metodologias apli-
cadas, nas quais são detetadas não conformidades, estas por sua vez são alvo 
de correção e melhoria contínua, bem como, monitorizando o sistema esta-
mos a contribuir para a eficiência, eficácia e evolução dos serviços. 

R: Sim. A auditoria interna consegue através da utilização das suas metodo-
logias verificar os desvios, ou seja, se o que foi planeado e executado corres-
ponde, e o reporte da informação está em conformidade. 

R: Sim sem dúvida. É fundamental um controlo interno, permitindo uma ava-
liação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da aplicação dos recursos. 

R: Sim. A auditoria interna através das suas metodologias de controlo e ava-
liação (auditorias internas, por exemplo) consegue detetar se houve desvios, 
erros ou irregularidades entre o que foi planeado, aplicado e o que foi de facto 
executado. 

R: Sim. A auditoria interna através dos seus métodos e informações disponí-
veis consegue analisar se de facto os recursos públicos foram de factos apli-
cados e em que condições, bem como se o que foi planeado corresponde ao 
executado. 

R: Sim. Na medida em que consegue verificar os desvios entre o planeado e 
a execução, e o reporte da informação á Gestão. 

R: Sim. A auditoria interna constitui uma ferramenta de controlo de avaliação 
de forma imparcial e objetiva da utilização dos recursos públicos, tendo sem-
pre em conta os objetivos propostos e os resultados que foram alcançados. 

(Fonte: Elaboração própria) 
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Tabela 2 - Respostas obtidas das questões realizadas aos Municípios das Comunidades 
Intermunicipais da Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões – Questão 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q2: A auditoria in-
terna contribui para 

a promoção da 
transparência na 

prestação de infor-
mação útil, nomea-
damente na presta-
ção de contas, para 
os diversos interes-

sados? 
Como? 

R: Sim. A auditoria interna avalia se a gestão e as atividades previamente 
definidas e aprovadas são bem geridas, contribuindo para o aumento do grau 
de confiança entre o Município e os todos os interessados na informação. 

R: Sim. Face à condução sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a 
eficácia dos processos e procedimentos de gestão de risco e controlo, que 
ajuda a mitigar o erro e a fraude. 

R: No nosso caso a auditoria no âmbito da Norma 9001: 2015 não inclui a 
secção de contabilidade. 

R: Sim. Através da análise ao que foi inicialmente previsto e aprovado e a 
concretização e aplicação dos recursos. 

R: Sim, porque permite avaliar se a gestão e a concretização de programas 
estabelecidos e de atividades previamente definidas e aprovadas são bem ge-
ridos. 

R: Sim, uma vez que a atividade de auditoria interna está associada há trans-
parência, conformidade, coerência, rigor, desburocratização, a celeridade, 
entre outros. O apoio da auditoria interna na prestação de contas contribui 
para uma maior credibilidade desta informação, uma vez que foi devidamente 
analisada e acompanhada por uma atividade tão importante e que tem como 
missão detetar situações de erro, irregularidade ou fraude. 

R: Sim. A auditoria tem como finalidade detetar situações de irregularidades, 
erros ou fraude. Trata-se de uma atividade que está associada à conformidade 
e à transparência, portanto o contributo da auditoria interna na prestação de 
contas promove claramente a transparência nestes documentos elaborados e 
aprovados. 

R: Sim. Suportada na monitorização, medição, análise e avaliação e cumpri-
mentos dos requisitos normativos. 

R: Sim. A auditoria interna reforça a credibilidade e a relevância da informa-
ção contida nos documentos elaborados da prestação de contas, contribuindo 
positivamente para a eficácia e a confiança da comunicação entre as autar-
quias e os stakeholders. 

(Fonte: Elaboração própria) 
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Tabela 3 - Respostas obtidas das questões realizadas aos Municípios das Comunidades 
Intermunicipais da Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões – Questão 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q3: 
As recomendações 

presentes nos relató-
rios de auditoria in-
terna conduzem à 
promoção da ac-

countability no Mu-
nicípio? 
Como? 

R: Sim. A auditoria interna tem como principais atividades a monitorização, 
medição, análise e avaliação e cumprimentos dos requisitos normativos. Todas 
as recomendações por parte da auditoria interna têm como finalidade apoiar a 
boa governança, apoiar a tomada de decisão, promover a transparência, preve-
nir situações de abuso de poder, fraude ou erros. 

R: Sim. Atendendo a que Accountability é um elemento promotor de transpa-
rência, prestação de contas e responsabilização dos gestores públicos pelos re-
sultados alcançados, tendo em conta os interesses dos diferentes stakeholders, 
a implementação de mecanismos de controlo internos, que constituem princí-
pios fundamentais à boa governança, apresenta-se como um requisito essencial 
à Accountability, sendo a auditoria considerada uma mais- valia na qualidade 
da prestação de contas, na prevenção de situações de abuso de poder, risco, 
fraude ou erros, ou ainda no apoio à tomada de decisão. 

R: De uma forma geral sim. Na implementação de metodologias e através do 
envolvimento com mais responsabilidade dos colaboradores. 

R: Sim. As recomendações, quer sejam não conformidades ou oportunidades 
de melhoria presentes nos relatórios de auditoria interna são fundamentadas e 
se não forem aceites, os colaboradores e os órgãos de gestão são responsabili-
zados pelas decisões tomadas. 

R: Sim, na medida que responsabiliza os colaboradores e órgãos de gestão pe-
las suas decisões e ações. 

R: Sim. As recomendações surgem através de análises a factos que ocorreram 
(auditorias internas). A Accountability contempla três princípios, nomeada-
mente a apresentação da prestação de contas para que todos os interessados 
tenham acesso a esta informação; a responsabilização dos órgãos de gestão 
e/ou técnicos no caso de existirem não conformidades, e a transparência na 
informação prestada. Como foi referido na questão anterior, a auditoria interna 
potencia a credibilidade e a transparência na prestação de contas por todo o seu 
trabalho desenvolvido, princípios que fazem parte do conceito accountability. 

R: Sim. As recomendações devem ser aplicadas, designadamente na imple-
mentação de novas metodologias. Como a Accountability está associada à ela-
boração e publicação da prestação de contas, à responsabilização dos órgãos 
de gestão e à transparência, a auditoria interna vem credibilizar ainda mais toda 
a informação elaborada, aprovada e disponibilizada para todos os interessados, 
uma vez que se trata de uma atividade que tem também como finalidade detetar 
situações de erro, irregularidade ou fraude, promovendo assim a Accountabi-
lity. 

R: Sim. Da análise do relatório de auditoria devem sair ações com vista à re-
solução de não conformidades detetadas, baseando-se no ciclo PDCA. 

R: Sim. A auditoria interna contribui para a mitigação do risco inerente à to-
mada de decisão, prevenindo potenciais desvios que possam ocorrer tendo em 
conta as competências delegadas ou os objetivos previstos. A implementação 
de mecanismos de controlo permitem monitorizar as recomendações presentes 
nos relatórios de auditoria, contribuindo para uma 
melhoria dos princípios subjacentes à accountability. 

(Fonte: Elaboração própria) 
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Para a generalidade dos Municípios que responderam ao inquérito através de correio eletrónico, 

todos são unânimes que a presença da auditoria interna nos Municípios é extremamente impor-

tante, nomeadamente no apoio à gestão (contribui para o aumento das oportunidades da orga-

nização alcançar os seus objetivos, pela identificação de melhorias dos processos operacionais 

e pela redução da exposição ao risco) e no que concerne à fiscalização (condução sistemática e 

disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos e procedimentos de gestão de risco 

e controlo, que ajuda a mitigar o erro e a fraude) e cooperação na elaboração da prestação de 

contas e promoção da accountability nos Municípios, através das recomendações presentes nos 

relatórios de auditoria interna. 

Um dos Municípios na resposta à questão n.º 3, resume que a accountability tem como finali-

dade «promover a transparência, a prestação de contas e responsabilizar os gestores públicos 

perante os resultados que foram obtidos, tendo em conta os interesses dos diferentes stakehol-

ders, a implementação de mecanismos de controlo internos, que constituem  princípios funda-

mentais à boa governança, apresenta-se como um requisito essencial à accountability, sendo a 

auditoria considerada uma mais-valia na qualidade da prestação de contas, na prevenção de 

situações de abuso de poder, risco, fraude ou erros, ou ainda no apoio à tomada de decisão». 

Para Morais e Martins (2013), a auditoria interna é «uma função contínua, completa e indepen-

dente, desenvolvida na entidade, baseada na avaliação do risco, que verifica a existência, o 

cumprimento, a eficácia e a otimização dos controlos internos e dos processos de Governance, 

ajudando-a no cumprimento dos seus objetivos» acrescentando que «é a função ideal de super-

visão da gestão de risco, dos controlos e dos processos de Governance». 

Em suma, a auditoria interna presta um importante apoio na prestação de contas e na accounta-

bility contribuindo para a melhoria das atividades contabilísticas, financeiras, operacionais, nos 

processos e na gestão, através da deteção e comunicação de desvios, propondo recomendações 

para ultrapassar casos de erros, irregularidades ou fraudes, com vista à proteção do património, 

à melhoria da qualidade da informação e à otimização dos recursos (Morais e Martins, 2013). 
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4. Conclusão 

O conceito de accountability encerra um conjunto de abordagens que estão relacionados com 

as diferentes perspectivas e visões para explicar ou criticar factos e procedimentos do quotidi-

ano da administração pública. Este facto pode ser prejudicial para a compreensão do significado 

do termo (Rocha, 2011). Ainda assim, destaca-se que, uma das ideias mais repetidas é que o 

termo accountability está fortemente associado ao rigor, transparência, disponibilização de in-

formação de forma adequada, simples e de fácil percepção, bem como à responsabilização da 

gestão. 

No decurso do estudo foi possível verificar que a auditoria interna constitui um dos pilares de 

boa governança nos Municípios analisados, uma vez que no caso da prestação de contas e da 

accountability, a gestão do erário público pode ser realizada de uma forma coerente, transpa-

rente, permitindo alcançar os objetivos propostos pela administração e, como já foi referido, 

responsabilizar os órgãos de gestão no caso de existirem erros, falhas ou casos de fraude. As 

auditorias internas ajudam a detetar este tipo de situações, permitindo, por vezes que estas sejam 

regularizadas atempadamente e em conformidade, evitando sanções para os órgãos que fazem 

parte da gestão do Município e para o próprio Município. 

Perante tais factos, é de lamentar que a maioria dos Municípios portugueses não apostem mais 

fortemente na função da auditoria interna, uma vez que se trata de uma atividade que a relação 

custo/benefício pode ser claramente vantajosa para os Municípios, não apenas pelo apoio na 

gestão, como também no acompanhamento e monitorização do controlo interno e na moderni-

zação administrativa. A auditoria interna permite desenvolver estratégias organizacionais tendo 

em conta políticas da qualidade, através da procura contínua de soluções inovadoras que pro-

movam a melhoria dos serviços, a introdução de novos métodos de trabalho e a modernização 

das ferramentas de trabalho, de modo a assegurar o rigor, a transparência, a desburocratização, 

a celeridade, a satisfação e a excelência dos serviços prestados aos cidadãos e a todos os inte-

ressados. 

Para terminar, a maior limitação do estudo relaciona-se com a diminuta amostra. Em relação 

a pesquisas futuras, pretende-se estender a amostra a todos os Municípios  portugueses, anali-

sando a evolução da auditoria interna e o seu impacto na accountability. 
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Resumo: 
A qualidade no Ensino Superior é um tema recorrente quer na literatura especializada, quer 
em publicações mais “populares”. Porém, é ponto assente que não existe unanimidade quer 
quanto à definição do conceito, quer quanto às abordagens seguidas. É, contudo, razoável 
assumir que - independentemente desses conceitos e abordagens - existe concordância quanto 
à definição do Estudante como o stakeholder (parte interessada) fundamental no processo de 
ensino/aprendizagem nas Instituições de Ensino Superior (IES). Considerando que a satisfa-
ção das expectativas e interesses das partes interessadas é uma dimensão fundamental da 
Qualidade, a introdução da figura de Provedor do Estudante (PE) na configuração institucio-
nal das IES pode ser entendida como um contributo para a melhoria. De facto, regulamentar-
mente, o PE tem por missão zelar pelos legítimos direitos e interesses dos estudantes. Apesar 
de o essencial da atividade do PE se dirigir à resposta imediata a reclamações, queixas e 
outros pedidos individuais dos estudantes, a sua ação de mediação e poder de influência pode 
ser, e é, um importante contributo para a melhoria da qualidade do processo de ensino/apren-
dizagem nas IES. Neste documento apresenta-se sumariamente os dados da atividade de qua-
tro anos do PE em duas IES, incluindo não só a apresentação e análise de dados estatísticos 
mas também um conjunto de reflexões por estes motivadas. O objetivo é contribuir para uma 
reflexão global sobre os contributos que a atividade do PE pode ter para a melhoria da quali-
dade nas IES. 

 
Palavras-Chave: Melhoria, Provedor do Estudante e Qualidade no Ensino Superior
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Resumo: 
Nos últimos anos tem-se assistido a uma implementação crescente de sistemas de aquisição 
de dados na indústria. A sua utilização levou a um aumento de oportunidades de melhorias, 
despoletadas pelo aumento da capacidade de análise de dados em grande escala. 
Este projeto propõe-se a conceber e implementar um sistema de controlo estatístico numa 
linha de produção na área da indústria automóvel. Isto permitirá compreender melhor o pro-
cesso e implementar melhorias eficazes para aumentar a qualidade dos produtos e conse-
quente satisfação dos clientes. 
No processo em estudo é realizada a montagem por cravação de uma placa eletrónica de 
circuito impresso com furos num conetor plástico com pinos metálicos côncavos, que garan-
tem a ligação física e elétrica, utilizando um cilindro hidráulico e suportes apropriados. De 
seguida é efetuada uma medição da altura dos pinos, por varrimento laser, resultando num 
sinal que indica se cada peça está conforme com os limites de especificação. No início deste 
projeto não se aplicava qualquer análise estatística aos dados desta medição. Para que isso 
fosse possível, foi solicitada a disponibilização automática destes dados. A partir daí, desen-
volveu-se um sistema que permite a visualização de cartas de controlo, índices de capabili-
dade e mais algumas análises em tempo real. Para isto foi utilizado o software RapidMiner 
para a transformação de dados em formato de texto para tabela através de programação por 
blocos e o Qlik Sense para a visualização de dados em tempo real, online, utilizando gráficos 
e indicadores de estado. 
Este sistema permite detetar rapidamente desvios dos resultados relativamente ao esperado e 
tendências no processo. Os potenciais ajustes efetuados são mais eficazes por se basearem 
numa análise estatística mais completa. 
Após uma análise dos dados do processo, verificou-se a existência de uma diferença signifi-
cativa entre a altura dos vários pinos. Foi proposta e implementada uma alteração do suporte 
das peças no processo de cravação, de modo a reduzir a flexão do conetor. Isto resultou numa 
cravação mais estável e uma redução significativa da variabilidade do processo. Assim há 
um maior controlo da qualidade e uma quantidade de sucata prevista mais baixa. 
Em trabalhos futuros este projeto pode ser aplicado de forma semelhante a outros processos, 
monitorizando as variáveis críticas. Seria também interessante integrar conceitos de machine 
learning, sendo o RapidMiner uma ferramenta com várias funcionalidades neste
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campo, que otimizam autonomamente os parâmetros de entrada de uma máquina em função 
de medições resultantes do processo. 
Palavras-Chave: Análise de Capabilidade, Análise de Dados, Cartas de Controlo, 
Controlo Estatístico de Processo, Eletrónica, Indústria 4.0 e Indústria Automóvel 
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Resumo: 
A qualidade nas organizações de ensino é uma temática cada vez mais pertinente, especi-
almente no que se refere às questões associadas à autonomia, à governação e aos proces-
sos de tomada de decisão, à sustentabilidade, à inclusão e ao ensino centrado no estudante, 
às novas competências transversais e multidisciplinares e, mais recentemente, às inúmeras 
alterações que estão em curso ao nível dos programas no ensino básico e secundário e se 
caminhar, timidamente para a flexibilização curricular. Mudanças que visam a melhoria 
do processo de ensino-aprendizagem, um processo complexo, onde nem sempre é facil-
mente identificável as responsabilidades dos diferentes intervenientes. Quando se aborda 
o tema da qualidade nas Organizações de Ensino, depara-se com realidades distintas entre 
as diferentes escolas e os diferentes níveis, quer numa base comparativa entre organiza-
ções não integradas, quer mesmo entre organizações pertencentes ao mesmo agrupa-
mento. Perante esta realidade e a pertinência do tema, a organização internacional ISO, 
desenvolveu a norma ISO 21001 que entrou em vigor no passado mês de maio e que 
pretende descreve um sistema de gestão para Organizações de Ensino. Apesar de as Or-
ganizações de Ensino poderem apresentar diferentes formas jurídicas (empresa, corpora-
ção, entidade, instituição, associação, organização sem fins lucrativos, etc.) e de existirem 
diferentes modelos de governação e de gestão para estas organizações, todas elas têm por 
base da sua atividade fornecer e transmitir o conhecimento para os estudantes através de 
formação técnica, prática ou pesquisa. . Nesse sentido, esta norma internacional procura 
fornecer uma abordagem mais estandardizada sobre o modelo de gestão a aplicar a todos 
os tipos de organizações do setor. Tendo em conta que se tratar de sistema de gestão, ele 
é independente do Sistema de Gestão da Qualidade internacionalmente conhecido como 
a norma ISO 9001, pelo que não haverá uma substituição a esta norma, até porque os 
requisitos são totalmente compatíveis. O projeto de norma foi elaborado por uma comis-
são, a ISO/PC 288, na qual participaram 35 países e permitirá quantificar e comunicar à 
medida como as organizações de ensino cumprem os requisitos para atender às exigências 
não apenas os estudantes, mas também dos diferentes stakeholders (pais, administração, 
tutela, representantes da sociedade e da 
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indústria, etc) que, independentemente da diversidade em função do perfil de cada orga-
nização, estas entidades se empenham em servir e satisfazer. 
O presente trabalho tem por objetivo analisar os princípios que constam na norma 
ISO21001, no sentido de, por um lado, contribuir para uma melhor compreensão dos seus 
potenciais impactos nas Organizações de Ensino Portuguesas e, por outro lado, contribuir 
para a identificação dos desafios que se colocam a estas organizações no sentido de im-
plementar de forma efetiva e sustentável processos de melhoria continua. 

 
Palavras-Chave: ISO 21001, Organizações Educacionais, Qualidade 
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Resumo: 
Neste estudo apresentam-se alguns dos resultados do trabalho desenvolvido numa em-
presa de transformação de cortiça portuguesa, cujo objetivo foi o de melhorar o processo 
de escolha eletrónica de rolhas naturais. 
Apesar do desenvolvimento tecnológico atual, a fiabilidade da escolha eletrónica, feita 
em equipamentos cujo elemento principal são câmaras que captam a imagem das rolhas, 
era considerada baixa, resultando numa grande variabilidade e em inúmeros reprocessa-
mentos. 
Desta forma, numa primeira fase, foram estudados o processo e o sector em que este se 
insere, no sentido de compreender as causas do baixo nível de produtividade. Foi possível 
perceber que havia uma baixa repetibilidade nas decisões associadas à escolha, com as 
mesmas máquinas a apresentarem diferentes decisões para as mesmas rolhas, em diferen-
tes momentos. 
Uma das explicações encontradas para o nível de desempenho insatisfatório foi o facto de 
se tratar de uma indústria corticeira, onde, naturalmente, existe muito pó, o que levava a 
que a quantidade deste que se depositava nas lentes das câmaras limitasse muito a sua 
visão. Foi, também possível, identificar algumas falhas devidas a falta de formação dos 
colaboradores. 
Desta forma, foram propostas ações de melhoria que consistiram, principalmente, no de-
senvolvimento de sistemas de limpeza de câmaras, recorrendo a ar comprimido e tubagens 
de aspiração. Paralelamente, foram dadas formações aos colaboradores e foi desenvolvido 
um manual de parametrização dos equipamentos, no sentido de uniformizar a sua progra-
mação. 
Com a implementação destas ações, foi possível reduzir o retrabalho em cerca de 43% e 
eliminar algum do trabalho sem valor acrescentado. 
Dado que, após a implementação das ações referidas, se verificava, ainda, um nível de 
repetibilidade insatisfatório, foram analisados novos modelos de máquinas de escolha.  
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Estes foram sujeitos a diversos testes, que incluíram não só os de repetibilidade, mas tam-
bém os de eficácia na separação dos diversos tipos de defeitos. Os resultados obtidos nesta 
fase do estudo levaram à seleção de novos equipamentos para o parque de máquinas de 
escolha eletrónica de rolhas. 
Com este trabalho, foi possível aumentar a confiança no processo de escolha eletrónica 
de rolhas na organização em causa, através do aumento do conhecimento sobre os equi-
pamentos, bem como da sua fiabilidade, e da consequente redução substancial dos repro-
cessamentos no sector. 

 
Palavras-Chave: Fiabilidade, Produto Natural e Qualidade 
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Resumo: 
Tudo o que fazemos e todas as decisões que tomamos têm consequências e impactam na reputação 
da organização onde trabalhamos. O cumprimento das leis e dos regulamentos é o mínimo que 
qualquer empresa deve esperar dos seus colaboradores, parceiros e fornecedores. A EDP promove 
diligentemente, nos lugares onde opera, uma cultura de integridade, transparência, respeito e res-
ponsabilidade, que possibilite a minimização do risco de ocorrência de más práticas e seja um 
contributo para o fortalecimento da relação de confiança com os seus stakeholders. 
Numa perspetiva de “empresa alargada”, a EDP estende aos fornecedores os seus objetivos de 
gestão do desempenho ético, em particular no que se refere às matérias da conformidade, do com-
bate à corrupção e da promoção do respeito pelos Direitos Humanos. Neste contexto, foi desen-
volvido um programa de formação, dirigido aos colaboradores de prestadores de serviço que 
atuam em nome da EDP, sobre os princípios orientadores da ação e os compromissos assumidos 
no Código de Ética EDP. 
Esta comunicação descreve o processo de construção do projeto “éticaedp | fornecedores” que 
envolveu cerca de 100 pessoas e que, até ao final de 2018, se aplicará a 400 fornecedores e mais 
de 10.000 formandos. 

 

Palavras-Chave: Cadeia de fornecimento, Ética empresarial, Formação e Risco reputacio-
nal 
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Resumo: 
A exigência do consumidor com a qualidade e a segurança alimentar, conduziram a 
mudanças no setor alimentar. A certificação consiste numa garantia escrita, dada 
por um organismo certificador independente, que testemunha que o produto e/ou 
serviço estão em conformidade ou não com as exigências definidas nas normas. 
Entre essas empresas encontra-se a Sociedade da Água de Luso (SAL), certificada 
pela NP EN ISO 9001:2000 pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER). 
O objetivo deste estudo foi analisar a influência que a certificação tem nas escolhas 
dos consumidores, quando efetuam o processo de compra de água mineral natural. 
A recolha dos dados foi a partir de um questionário online, o qual foi divulgado nas 
redes sociais. A análise dos dados foi feita com ferramentas de estatística descritiva. 
Os resultados obtidos relacionam-se com o facto de muitas pessoas ainda não sabem 
o que é a certificação por isso é difícil estas saberem se estão a consumir uma água 
mineral natural certificada ou não. Portanto é importante que as empresas consigam 
dar a conhecer de uma forma mais eficaz mas não abusiva, do que é a certificação 
e a sua importância para a garantia da qualidade oferecida ao consumidor. 

 
Palavras chave: Água mineral natural, Certificação, Comportamento do consu-
midor, Conhecimento. 

 
Abstract: 
The consumer's demand for food quality and safety led to changes in the food sector. 
The certification consists of a written guarantee, given by an independent certifying 
body, which testifies that the product and/or service are in conformity or not with 
the requirements laid down in the standards. Among these companies is 
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Sociedade da Água de Luso (SAL), certified by NP EN ISO 9001:2000 by the As-
sociação Portuguesa de Certificação (APCER). 
The purpose of this study was to analyze the influence that certification has on con-
sumers ' choices when they process the purchase of natural mineral water. The col-
lection of the data was from an online questionnaire, which was disseminated on so-
cial networks. Data analysis was done with descriptive statistical tools. 
The results are related to the fact that many people still do not know what is the 
certification so it is difficult to know whether they are consuming a natural mineral 
water certified or not. It is therefore important for companies to be able to make 
themselves known in a more effective but not abusive way, than certification and 
their importance for the quality assurance offered to the consumer. 

 
Keywords: Certification, Consumer behavior, Knowledge, Natural mineral 

water. 

 

 
1. Introdução 

 
As crises alimentares que têm vindo a ocorrer nas últimas décadas aliadas à evolução da 

sociedade, ao processo tecnológico de produção de alimentos, a uma maior preocupação e exi-

gência do consumidor com a qualidade e segurança dos alimentos, conduziram ao surgimento 

de diferentes referenciais e exigências legais relacionadas com a segurança alimentar, fizeram 

com o setor agroalimentar sofre-se uma grande evolução. 

Segundo Pinto e Soares (2009), a qualidade está na base do sucesso no mundo empresarial, 

sendo um fator de competitividade e de diferenciação entre organizações. De facto, o desenvol-

vimento de uma cultura baseada na qualidade abre caminho à eficácia e à melhoria contínua da 

organização. 

O termo qualidade é utilizado para diversas situações, não existe uma definição única pois 

resulta da opinião de diferentes autores. A definição de qualidade de acordo com a Norma NP 

EN ISO 9000:2015, é entendida como o “grau de satisfação de requisitos dados por um conjunto 

de características intrínsecas”. Segundo Juran (1991), qualidade representa as características do 

produto que vão ao encontro das necessidades dos clientes oferecendo a sua satisfação em rela-

ção ao produto. A qualidade é a ausência de falhas. 

Relativamente à qualidade de um produto, Rocha (2006) afirma que está relacionada de 

forma clara às características externas do objeto, à sua conformação com determinadas especi-

ficações e vai ao encontro das necessidades dos consumidores. 

Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2004), a qualidade em serviços é um tema difícil e a 

sua apreciação manifesta-se ao longo do processo da prestação do serviço. Sempre que exista 



358           IX ENCONTRO DE TRÓIA 

 QUALIDADE, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

contacto com o cliente no momento da prestação do serviço, surge a oportunidade de satisfazer 

ou não o cliente. 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO - Food and Agri-

culture Organization of the United Nations) define segurança alimentar como a garantia de que 

o alimento não irá causar mal ao consumidor, quando preparado e/ou ingerido de acordo com o 

seu uso adequado. 

De modo a garantir a qualidade e segurança alimentar, as empresas portuguesas do setor 

agroalimentar estão obrigadas a implementar e cumprir um conjunto de regras que cobrem todas 

as suas fases de produção dos géneros alimentícios, desde a matéria-prima até à sua expedição. 

Nos dias de hoje a gestão da qualidade é uma das maiores preocupações nas empresas, sejam elas 

relacionadas com a qualidade dos serviços ou dos produtos. Segundo Lobo (2010), gestão da 

qualidade são todas as atividades da função geral da gestão que definem os objetivos, as 

responsabilidades, a política da qualidade, e os executam por meios de planeamento, o controlo 

da qualidade, a garantia e a melhoria da qualidade, no âmbito do sistema da qualidade. A gestão 

da qualidade é da responsabilidade de todos os níveis de gestão, mas deve ser dirigida pela 

gestão do topo e a sua aplicação abrange todos os membros da organização. 

ISO é a sigla de International Organization for Standardization, que em português  significa 

Organização Internacional de Normalização. É uma entidade não-governamental  que tem como 

intuito promover o desenvolvimento das atividades de normalização e que funciona como um 

elo de ligação entre os setores público e privado. (ISO, About ISO, 2018). 

O objetivo da ISO é simplificar o intercâmbio internacional de bens e serviços, e expandir 

a cooperação a nível intelectual, científica, tecnológica e económica, facilitando, dessa forma o 

comércio internacional. 

 
As Normas Internacionais da família ISO 9000 são referenciais para a implementação de 

um Sistema de Gestão  da Qualidade, que visam dar a  garantia  ao consumidor/cliente de   que 

a empresa dispõe de um Sistema de Garantia de Qualidade em plena atividade, certificando o 

fornecimento de produtos que satisfaçam os requisitos dos clientes, assim como a melhoria 

contínua das organizações e a prevenção de problemas (não conformidades ou potenciais não 

conformidades) (ISO, 2018). 

A implementação de um sistema de gestão da qualidade certificado pela norma ISO 9001 é 

uma forma de identificação mais utilizada pelas empresas para revelar a capacidade de prover 

produtos e serviços com qualidade. 
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Segundo esta norma, uma organização que cumpra os requisitos da ISO 9001 transmite con-

fiança acerca da capacidade dos seus processos e da qualidade dos seus produtos, desenvolve a 

melhoria na comunicação interna, permite uma melhor compreensão e controlo dos processos 

da Organização e existe um aumento da satisfação dos clientes. 

A certificação é uma garantia escrita, dada por um organismo certificador independente e 

imparcial que testemunha que o produto está conforme as exigências definidas através de nor-

mas ou certificações técnicas. Como tal, é um meio que possibilita à empresa apresentar de uma 

forma imparcial e credível a qualidade, a fiabilidade e as performances dos seus produtos (CER-

TIF, 2015) 

A certificação de uma empresa num sistema de gestão constitui um ato voluntário por parte 

da organização. A certificação é a identificação formal de uma Entidade Certificadora acredi-

tada no âmbito do Sistema Português da Qualidade (SPQ), após a concretização de uma audi-

toria de certificação que averigua se a implementação do sistema de gestão obedece com os 

requisitos legais e das normas aplicáveis, conduzindo à emissão de um certificado (IPQ, 2014). 

Os organismos de certificação geralmente operam as suas atividades de certificação de 

acordo com a série de normas internacionais que se relacionam com o consenso internacional e 

de boas práticas em matéria de certificação (ISO, The facts about certification, 2018). 

Segundo o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) 

(2014), certificar uma organização é demonstrar a conformidade das características de um pro-

duto, serviço ou sistema, tendo como referência um documento concreto que determine e cal-

cule todos os parâmetros a serem examinados. 

Uma organização poderá implementar um sistema de gestão, sem estar certificado. A certi-

ficação é uma decisão por parte da gestão de topo, não é um processo obrigatório mas é visto 

pelas organizações como um modo de diferenciação. 

Entre as empresas que são certificadas encontra-se a Sociedade da Água de Luso (SAL), 

pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER). É uma empresa certificada pela NP EN 

ISO 9001:2000, desde 1995 relativamente à sua Fábrica do Luso e desde 1997 que a sua Fábrica 

do Cruzeiro também obteve certificação. No entanto, a água mineral natural de Luso é um pro-

duto certificado desde 2000, sendo a primeira água que obteve esta certificação que foi o resul-

tado de inúmeras auditorias e análises, cumprindo a especificação técnica CERTIF 

ET.AGU.01:2011 (Luso, 2018). 
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2. Metodologia 

 
O objetivo do estudo é analisar o impacto que a certificação tem nas escolhas dos consumi-

dores, no processo de decisão de compra de águas minerais naturais. Pretendendo-se dessa 

forma, conhecer a notoriedade e a influência que a certificação possui quando o consumidor 

realiza a escolha e compra de água mineral natural, aplicando neste caso à Sociedade da Água 

de Luso. 

Para a realização dessa análise foi elaborado um questionário, que teve por base material 

bibliográfico sobre a temática em estudo, para dessa forma se atingir o objetivo pretendido. Foi 

através dos trabalhos de Abicht (2009), de Lara (2012) e de Silva (2016) que se estruturou o 

questionário e assim se adaptou ao tema em estudo. A recolha dos dados foi feita a partir de um 

questionário online composto por 11 questões, o qual foi partilhado nas redes sociais. 

O questionário está dividido em quatro partes: sociodemográfica, o consumo do produto, 

caraterísticas relevantes na compra do produto e o conhecimento do tema em questão. A parte 

demográfica está relacionada com questões do foro pessoal. A segunda parte do questionário 

continha uma pergunta sobre se o inquirido consumia o produto, caso não consumisse o  

questionário terminava. Na terceira parte surgem perguntas acerca de critérios que sejam 

relevantes no momento da compra de água mineral natural e qual a marca que consumia. Na 

última parte do questionário, surge a pergunta se inquirido sabe o que é a certificação. Caso este 

não saiba, o questionário termina. Porém se souber, o questionário prossegue aparecendo per-

guntas que estão relacionadas com a importância de os produtos apresentarem o símbolo de 

certificação, o que representa a certificação e se durante o processo de compra visualizava se a 

água mineral natural apresenta certificação. 
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Tabela 1 – Caraterísticas Sociodemográficas. 
 

Variáveis n=50 Total de inqueridos %=100 
Sexo 

Masculino  
Feminino 

 
31 
19 

  
62 
38 

Idade 
16-22 
23-29 
30-36 
37-43 
>=43 
NR 

 
22 
6 
2 
3 
6 
1 

  
32,6 
12,2 

4 
6 

12,2 
0,4 

Habilitações Literárias 
 

Ensino Básico 
Ensino Secundário 
Licenciatura 
Mestrado 
Doutoramento 

 
 

1 
24 
25 
0 
0 

  
 

2 
48 
50 

 
 

Caso ocorresse a visualização, existia uma última pergunta que estava relacionada com a 

importância que era atribuída ao facto de a marca ter um símbolo de certificação. 

Obteve-se uma amostra de 50 participantes. A análise dos dados foi feita a partir de ferra-

mentas de estatística descritiva, através de uma abordagem quantitativa. 
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3. Resultados obtidos e Discussão 
 

3.1. Características Sociodemográficas 
Tal como é exibido na tabela 1, são apresentadas as caraterísticas relacionadas com o perfil 

do consumidor onde dos 50 inquiridos, 31 são do sexo feminino e 19 são do sexo masculino. 

Relativamente à idade, 32,6% dos participantes têm entre 16-22 anos, 12,2% têm entre 23-29 

anos, 4% têm entre 30-36 anos, 6% têm entre 37-43 anos e 12,2% têm idade superior ou igual 

a 43 anos. A nível de habilitações literárias, ao se analisar a tabela percebe-se que a opção de 

“Ensino Básico” obteve uma percentagem de 2%, a de “Ensino Secundário” de 48% e a de 

“Licenciatura” de 50%. 

 
3.2. O consumo do produto 

Com a primeira questão do inquérito, pretendia-se saber se o consumidor consumia água 

mineral natural. É possível verificar no gráfico abaixo que 100% dos inquiridos consome o 

produto. A melhoria dos hábitos de consumo de água pode constituir um contributo simples 

mas significativo para a promoção de estilos de vida mais saudáveis, assim como para a redução 

do risco de contrair várias doenças que podem ser evitadas. (APIAM, 2011). Os hábitos de 

consumo têm vindo a mudar, os consumidores procuram por uma alimentação mais saudável e 

também que seja de confiança, através da água mineral natural são garantidos esses aspetos. 

Por isso, é que se obteve o resultado apresentado no gráfico abaixo. 

  
 
 

Gráfico 1 – Consumo de água mineral natural. 
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3.3. Caraterísticas relevantes na compra do produto 

A segunda questão está relacionada com o critério que o consumidor considera mais impor-

tante quando vai efetuar a compra de água mineral natural. O critério mais valorizado pelos 

consumidores é o preço que obteve uma percentagem de 56%. A qualidade aparece em segundo 

lugar com uma percentagem de 32% e a marca apresenta 12% de percentagem. A embalagem 

é o critério que menos importa para o consumidor, como é possível verificar pelos dados. 

Segundo Almeida (2009), os portugueses preferem água mineral natural engarrafada pelos 

atributos relacionados com o sabor, pureza, confiança, qualidade, naturalidade e o facto de ser 

saudável e, água da torneira devido aos aspetos relacionados com o preço e questões ambientais. 

Quanto às causas de consumo, pode-se dizer que a água da torneira é consumida essencialmente 

pela sua disponibilidade e pelo preço, enquanto a água mineral natural engarrafada pela quali-

dade e sabor. 

Por esta razão, os consumidores que responderam ao questionário consideram que o preço 

é o fator mais importante no momento da compra. 
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Gráfico 2 – Critério mais importante no momento da compra de água 

mineral natural. 
 

 

Na terceira pergunta do questionário, o consumidor mencionou qual a marca de água mineral 

natural que costuma comprar. Os dados que foram recolhidos concluem que cerca de 18% dos 

consumidores consomem água mineral natural certificada, ou seja, os que responderam que 

consumiam “Luso”. Uma das razões para justificar estes valores pode estar relacionada com o 

que foi mencionado anteriormente, ou seja, o fator preço. Os custos com a qualidade são cada 

vez mais relevantes na estratégia das organizações que procuram vantagens competitivas, para 

assegurarem a sua continuidade num mundo globalizado (Lopes e Capricho, 2007). Para que as 

empresas garantam a qualidade e segurança dos seus produtos, apostam na certificação que é 

um investimento que pode se tornar caro e desse modo reflete-se no preço dos produtos que são 

oferecidos aos consumidores. 

 
Gráfico 3 – Marca de água consumida 
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3.4. Conhecimento da certificação 
A quarta pergunta está relacionada com a certificação, ou seja, tentou-se perceber se o con-

sumidor sabe no que consiste. Segundo os dados recolhidos 52% dos inquiridos não sabe o que 

é a certificação e 48% sabem o que é a certificação. Desse modo, é difícil os consumidores 

conseguirem perceber se estão a consumir uma água certificada, quais os benefícios que estas 

contêm e dessa forma existir uma maior valorização por parte destes para produtos que são 

certificados, neste caso a água mineral natural. 

Na quinta questão, onde só os consumidores que sabiam o significado de certificação é que 

respondiam, pretendia-se saber se era importante a presença do símbolo de certificação, no qual 

todos os inquiridos responderam que “Sim”. Os consumidores contam cada vez mais com os 

selos certificação no processo de compra sendo estes importantes aliadas para conferir quali-

dade dos alimentos (Coltro, 2007). 

 
 
 

Gráfico 4 – Conhecimento da certificação 
por parte do consumidor. 

Gráfico 5 – Importância da presença do 
símbolo de certificação nos produtos. 

 

 
 
 
 
 

A certificação representa para os consumidores em primeiro lugar qualidade, em segundo 

lugar segurança, em terceiro lugar credibilidade e por último responsabilidade ambiental. Estes 

podiam escolher mais do que uma opção. A principal vantagem da certificação é oferecer a 

garantia da qualidade do produto oferecido ou do serviço prestado aos clientes (Maçães, 2017). 
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Gráfico 6 – O que significa a certificação 

para o consumidor. 

 

 
 
 

Como forma de se perceber como o consumidor se comporta durante o processo de compra 

de água mineral natural, analisou-se se este visualiza se a presença do símbolo de certificação. 

Os resultados obtidos mostram que 54,2% dos inquiridos não visualiza e 45,8% visualizam. 

 

Gráfico 7 – Visualização do símbolo de 
certificação durante o processo de compra de 

água mineral natural. 
 

 
 

Foi realizada uma última pergunta para os consumidores que visualizavam a presença do 

símbolo de certificação, que está relacionada com a importância que atribuem ao facto de o 

produto apresentar esse símbolo numa escala de 0 a 10. O gráfico abaixo mostra que os consu-

midores dão grande importância ao facto de estar presente o símbolo de certificação. 
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Gráfico 8 – Grau de importância atribuída 
ao facto de o produto apresentar símbolo de 

certificação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conclusão 
 

Segundo este estudo, chegou-se à conclusão que existem muitas pessoas que ainda não sa-

bem o que é a certificação, dessa forma é difícil saberem se estão a consumir uma água mineral 

natural certificada ou não e assim desconhecem os benefícios que as águas certificadas possuem. 

Por esta razão, uma grande minoria consome água certificada. Um dos fatores que mais influ-

encia a decisão de compra como se pode verificar nos resultados obtidos é o preço, apesar de a 

qualidade também ser um critério importante. O preço que os consumidores pagam por um pro-

duto certificado, muitas vezes não está nas possibilidades de todos e por isso são levados a 

comprar algo por um preço mais acessível. Porém, para se garantir a qualidade do produto são 

feitos grandes investimentos que depois têm impacto no preço que o consumidor tem de pagar. 

O desconhecimento do que representa a certificação pode estar relacionado pela falta de 

informação que é fornecida pelas empresas ou até mesmo porque como esses produtos apresen-

tam quase sempre preços mais elevados, os consumidores tentam “fugir” desses e procurar algo 

que consideram mais convidativo, não tentando perceber o porquê dessas diferenças de preço 

entre produtos. 
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Portanto, é importante que as empresas consigam dar a conhecer de uma forma apelativa 

mas não abusiva, do que é a certificação e a sua importância para a garantia de qualidade ofe-

recida ao consumidor. 

O questionário realizado foi direcionado para a Sociedade da Água de Luso, para dessa 

forma perceber qual o impacto que a certificação tem nas escolhas do consumidor. Chegando- 

se à conclusão que o esforço feito por esta de modo a assegurar a segurança e qualidade para o 

consumidor, merece ser mais valorizado pelo mesmo. A marca Luso é a única em Portugal que 

detém de uma água mineral natural certificada, por isso seria importante passar essa mensagem 

pois muitos consumidores desconhecem essa informação. 

Para isso não basta só a representação do símbolo de certificação no rótulo da embalagem, 

é necessária uma explicação do que é a certificação de uma forma mais chamativa, que cative 

a atenção do consumidor para que desse modo este esteja mais atento e consciente, quando 

efetua a compra de água mineral natural. 
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Resumen: 
En los últimos años, han surgido múltiples campañas con publicidad sobre la 
conciencia pública en el tema de salud y estilos de vida más saludables. Por 
lo tanto, la salud se ha convertido en un determinante importante para la com-
pra de alimentos, siendo un parámetro de calidad para muchos consumidores. 
El objetivo del presente estudio fue determinar la percepción de la salud y el 
vino, como los factores que determinan su calidad, según los diferentes seg-
mentos de edad y género en los consumidores portugueses, como herramien-
tas para mejora de las estrategias de marketing del sector vitivinícola. Se em-
pleó un modelo descriptivo con un abordaje cuantitativo, con recolecta de da-
tos, a partir de un cuestionario on-line. Entre las variables analizadas fueron: 
la conciencia de la salud, escogencia del tipo de vino más saludable, la com-
paración con otras bebidas alcohólicas, conocimiento de los portugueses sobre 
el efecto de los sulfitos y finalmente, los factores que son relacionados con la 
calidad en el momento de la compra de los vinos. Fueron analizadas estadís-
ticamente 60 cuestionarios con análisis no paramétricos, con el software SPSS 
24. En los resultados no se encontraron diferencias estadísticas significativas 
sobre la percepción de la salud y aspectos de la calidad de los vinos, sin em-
bargo se obtuvieron tendencias generales que podrían ser consideradas útiles 
para el sector vitivinícola. 

 
Palabras claves: Calidad- Edad-Género- Percepción-Salud-Vino. 



Tatiana Ramalho ■ Keylor Villalobos Moya ■ Vladimir Silva 

 
 

 

371           IX ENCONTRO DE TRÓIA 

 QUALIDADE, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
 
 

 

Abstract: 
In the past years, multiple campaigns have sprung up with advertising about 
public consciousness about health and healthier lifestyles. Therefore, health 
has become an important determinant for the purchase of food, being a quality 
parameter for many consumers. The investigation’s main goal was to deter-
mine the perception of health and wine, as the factors that determine its qual-
ity, according to the different age and gender segments in Portuguese con-
sumers, as a tool to improve the marketing strategies of the wine sector. In 
this study, a descriptive model with a quantitative approach was used, with 
data collection, based on an online questionnaire. Some of the analyzed vari-
ables were: health awareness, the healthiest type of wine, the comparison with 
other alcoholic beverages, Portuguese’s knowledge about the effect of sulfites 
and finally, the factors that are related to quality in the moment of the purchase 
of the wines. Sixty questionnaires were analyzed statistically with nonpara-
metric analysis, with the SPSS 24 software. In the results, no significant sta-
tistical differences were found on the perception of health and aspects of wine 
quality, however, general trends were obtained that could be considered use-
ful for the wine sector. 

 
 

Keywords: Age, Gender, Health, Perception, Quality, Wine. 

 
1. Introducción 

 
En los últimos años ha surgido una mayor conciencia por la salud, y cambios en 

la preferencia del consumo de alimentos y bebidas más saludables (Higgins & Llanos, 

2015), generando un crecimiento en los mercados de los alimentos funcionales. Los ali-

mentos funcionales son considerados todos aquellos que presenten componentes con po-

tencial en generar efectos positivos sobre la salud (Mirosa & Mangan-Walker, 2018). 

Existen estudios que demuestran el potencial del vino en la reducción del riesgo de pade-

cer cáncer en el colon , bajo un consumo moderado (Chao et al., 2010). Según este último 

autor, el vino tinto contiene altos niveles de antioxidantes como los polifenoles (resvera-

trol), siendo estos los componentes responsables de las propiedades anticancerígenas. Es-

tos son aspectos de importancia en las estrategias de comunicación de la empresa hacia el 

mercado consumidor de los vinos, como también conocer la percepción de los consumi-

dores sobre cuales factores determinan la calidad en los vinos, los cuales puede ser usados 

e influenciar en el proceso de decisión de compra de los consumidores y en la comercia-

lización (Charters & Pettigrew, 2006). 

Para comprender mejor la actitudes, personalidad, percepciones y estilo de vida 

de los consumidores, es necesario la segmentación del mercado, lo cual permitirá crear 

segmentos más pequeños para así dirigir de manera más eficientes los bienes y ajustados 
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a las necesidades únicas de cada segmento (Kotler & Armstrong, 2012). Estos últimos 

autores hacen mención de la segmentación demográfica del mercado, siguiendo variables 

como edad, género, tamaño de la familia, escolaridad religión, nacionalidad entre otros, 

siendo estas las bases más populares para segmentar grupos de consumidores, y de las 

cuales han sido relevantes para la industria de los vinos. 

La alta competitividad en el mercado del vino portugués, la implementación de 

modernas estrategias de marketing (marketing digital, segmentación, neuromarketing, 

marketing directo, marketing verde), nuevas oportunidades de mercado con la apertura de 

nichos de mercado estratégicos y diferenciados, el creciente interés por información ac-

tualizada en temas de la salud humana y en aspectos de la calidad de los productos llegan 

a ser parte de las preocupaciones de la industria vitivinícola, por lo que los objetivos de 

este trabajo fueron planteados para encontrar alternativas y nuevas oportunidades de es-

trategia de marketing en los vinos portugueses según los segmentos demográficos, espe-

cíficamente generar información sobre la orientación de los consumidores en los aspectos 

de la salud y el vino, los factores que determinan la calidad de los vinos según los portu-

gueses, como también explicar las posibles diferencias en la percepción del vino y la salud 

según las variables demográficas (edad y género). 

 
 

2. Revisión de literatura 
 

En seguida se presentarán algunas consideraciones de la revisión de literatura, en 

temas de la salud ligada a los efectos del vino, la conciencia a la salud, factores que in-

fluyen en la decisión de compra de los vino haciendo énfasis al factor calidad, y por último 

se mostrarán datos demográficos de la población portuguesa. 

 
Vino y salud 

Según Bregoli et al.,( 2016) mencionado por Amato et al.,(2017), los mercados de 

vinos se han visto afectado por cambios estructurales, orientándose hacia vinos de mayor 

calidad y procesos de producción más saludables. Sin embargo está comprobado que un 

consumo moderado de vino genera efectos positivos para la salud (Rosenzweig et al., 

2017). Un caso muy particular es la paradoja francesa, en la cual manifiesta la problemá-

tica de los franceses de la dieta alta en grasas saturadas, pero que finalmente 
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determinan una mortalidad baja por enfermedades cardiacas , lo cual este efecto positivo 

se le atribuye al alto consumo del vino (Renaud & de Lorgeril, 1992). 

Por otro lado, los sulfitos, es un componente adicionado a los vinos, el cual se ha 

reportado como la causa de los efectos adversos sobre la salud. Entre estos se encuentran 

los dolores de cabeza, problemas respiratorios, erupciones cutáneas y dolor de estómago, 

por lo que en ciertos países, como normativa de etiquetado se exige que se especifique la 

presencia y el nivel de los sulfitos presentes en cada envase de vino(Costanigro, Appleby, 

& Menke, 2014). 

A pesar de esta situación, en una investigación de Foster & Marriott, (2006), men-

ciona algunos autores (Lindberg y Ezra, 2008; Arranz et al., 2012) que indican que el 

consumo moderado del vino y cerveza pueden formar parte de una dieta y un estilo de 

vida sano y equilibrado. 

 
Consciencia sobre la salud y Escala de Gould 1988 (escala de consciencia 
de salud) 

En los últimos años, ha habido múltiples campañas de diferentes medios, haciendo 

propaganda sobre la conciencia pública en el tema de salud y estilos de vida más salu-

dables para reducir los problemas de enfermedades(Kraft & Goodell, 1993). Según los 

autores mencionados anteriormente, los consumidores conscientes sobre la salud, son 

aquellos que se encuentran preocupados por su propio estado de salud, y son conscientes 

en varios aspectos cotidianos de la vida, como lo es la adecuada nutrición, el bienestar y 

adopta conductas de salud como realización de ejercicios y consumo de alimentos funci-

onales. Por lo tanto, la salud se ha convertido en un determinante importante para la com-

pra de alimentos, siendo un parámetro de calidad para muchos consumidores (Magnusson 

et al., 2001). Para nuestro objetivo en relación al tema de la percepción sobre la salud de 

los consumidores de vino, se utilizó la misma referencia del Chang et al. (2016), el cual 

usó la escala de concientización de Gould (1988). Gould interpreta la conciencia sobre la 

salud como una orientación psicológica, en la cual, el individuo se encuentra atento, se 

involucra y tiene autocontrol de su propia salud. El poder descubrir el papel de la percep-

ción de la salud, refleja conductas de consumidores de vino de acuerdo el segmento, lo 

cual podría ser útil para productores y comercializadores de vino, en la determinación de 

estrategias (Chang et al. 2016). 
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Factores que influyen en la calidad de los vinos. 
El mercado de los vinos es considerado como un mercado complejo para estudiar 

los procesos de decisión de compra, debido a una alta heterogeneidad en los productos y 

sus atributos, además se suma la dificultad de identificar esos atributos en el acto de com-

pra. En relación a la calidad del vino depende de varios factores intangibles, depende mu-

cho de los gustos y el nivel de conocimiento del consumidor, lo cual agrava la dificultad 

de la segmentación (Cardeira, 2009). Otro autor indica que el mercado del vino es asimé-

trico, es decir tanto los productores como los compradores, manejan diferentes criterios 

de calidad, cuando se refieren a los vinos. Los primeros buscan una calidad objetiva rela-

cionada con la producción de vino y las características sensoriales (características intrín-

secas), mientras que los compradores hacen inferencias sobre la calidad a partir de aspec-

tos extrínsecos (Corduas, Cinquanta, & Ievoli, 2013), como por ejemplo la información 

de la etiqueta y diseño son dos aspectos considerados en la escogencia del vino. Otros 

investigadores reconocen ciertos atributos que determinan la calidad del vino entre los 

cuales destacan el precio, la marca y la publicidad , como otras características del producto 

que pueden importantes para los consumidores como a garantía del producto el origen y 

métodos de producción (Verdú Jover, Lloréns Montes, & Fuentes Fuentes, 2004) 

Después de conocer las percepciones y necesidades de los segmentos, se estable-

cen las estrategias de marketing con el fin de posicionar el producto, procurando diferen-

ciación a través de la oferta frente a la competencia. Esta diferenciación puede ser dada a 

nivel de producto, servicio, imagen o del precio (Mello & Marreiros, 2009). También 

Foster & Marriott, (2006), hace referencia de varios autores (Pettigrew, 2003; Ramful y 

Zhao, 2006) que expresan que comprender las relaciones entre el consumo y el perfil de 

consumo de los consumidores es útil para que las estrategias comerciales y las políticas 

públicas se orienten con eficacia. Los perfiles de consumo de los consumidores a menudo 

se describen en términos de sexo, edad, nivel de educación e ingreso mensual. Estudios 

realizados con población estadounidense, fue posible constatar que los hombres conside-

ran que el vino blanco y rosado es más saludable que otros tipos de vinos(Chang, Liz 

Thach, & Olsen, 2016). 

Como objetivo general de este estudio fue determinar la percepción de la salud y 

el vino, como los factores que determinan su calidad, según los diferentes segmentos de 

edad y género en los consumidores portugueses, como herramientas para mejora de las 

estrategias de marketing del sector vitivinícola. 
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3. Metodología 
 

Modelo de la investigación 
El estudio tuvo como base el modelo descriptivo y un abordaje cuantitativo a través del 

levantamiento de campo y análisis estadísticos. El universo del estudio fue constituido 

por los portugueses con edad superior o igual a los 18 años, y con acceso a internet. El 

método de muestreo fue no probabilístico con a técnica de bola de nieve. Se procuró tener 

datos de cada uno de los segmentos sociodemográficos. Básicamente, la distinción de los 

segmentos se hizo por género (masculino y femenino) y por edad (basados en el estudio 

de Chang et al., 2016, Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Segmentación por edad. 

 
Grupo de Edad Nombre grupo 
21-29 Millennials Jóvenes 
30-37 Millennials Viejos 
38-49 Generación X 
50-68 Baby boom 

 
 

Variables en Estudo 
Se procedió analizar por segmento socio-demográfico (género y edad), aspectos como: 

 
Percepción de la salud en consumidores de vino/ Comparación del papel en la salud del 

vino en relación a otras bebidas como las cervezas y bebidas alcohólicas como aguardi-

entes/ El tipo de vino que se puede asociar con un mayor efecto positivo en la salud/ 

Reconocimiento del efecto de los sulfitos en la salud (dolor de cabeza)/ Percepciones 

sobre los principales criterios de los consumidores en relación a la calidad del vino. 

 
Instrumento de recolecta de información primaria 

El cuestionario on-line fue elaborado para recolectar información en relación a la 

percepción de los consumidores portugueses de vinos, según segmentos socio- demográ-

ficos. El mismo fue elaborado y adaptado con base al cuestionario empleado por Chang et 

al. (2016) en su investigación, por lo que las preguntas siguieron los patrones de 5 puntos 

de Likerts Scales, preguntas de selección y preguntas de respuesta corta. El instrumento 

constó de 9 preguntas en total. La pregunta sobre los criterios que determinan 
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la  calidad  del  vino  fue  tomada  del estudio de Schnettler M & Rivera, (2003). El 

instrumento on-line estuvo disponible por un mes (marzo - abril, 2018). 

 

4. Análisis de datos 

 
Un total de 60 cuestionarios fueron respondidos y analizados. Para el análisis estadístico 

se empleó el programa estadístico SPSS 24.0. Debido a que los datos no tuvieron una 

distribución normal, fue necesario utilizar pruebas no paramétricas para analizar los as-

pectos de salud de los consumidores portugueses de vino y los datos relacionados donde se 

comparó el vino con otras bebidas, como también los sulfitos como causante del dolor de 

cabeza. El análisis de los datos nominales, como los tipos de vino más saludables y los 

factores indicadores de calidad de los vinos, fueron analizados a partir de cuadros de con-

tingencia y Chi-cuadrado. 

 

5. Resultados 

 
Del total de encuestados (60), la mayor cantidad de personas presentaron un nivel 

de conocimiento intermedio, seguido de personas con un conocimiento novato, avanzado 

y experto (48.3 %, 25%, 13.3% y 13.3% respetivamente). La Generación X, Baby boom, 

y mujeres son los que muestran un nivel de conocimiento intermedio, caso contrario de 

los Millenials y de los hombres, los cuales presentan un nivel de conocimiento más ele-

vado, y mayor frecuencia de consumo diario. El hombre y la generación Millennials viejos 

son los principales consumidores de vino en Portugal, según encuesta. La mujer y Millen-

nials jóvenes, consumen vino pocas veces al año (Gráfico 1 y 2). En cuadro 2 se detalla, 

datos demográficos según edad y género. 
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Generación deedad 

100,0% 
90,0% 
80,0% 

30,0% 
20,0% 
10,0% 
0,0% 

Novato Intermédio Avanzado Experto 

Género 

100,0% 
90,0% 

40,0% 
30,0% 
20,0% 
10,0% 
0,0% 

Masculino Femenino 

Género 

50,0% 

Masculino Feminino 
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Gráfico 1. Nivel de conocimiento de los vinos según grupo de edad y género. 
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Gráfico 2. Frecuencia de consumo de vinos según grupo de edad y género. 
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Cuadro 2. Muestra demográfica del estudio 
 

 % de 
muestra 

Género  

Hombre 52 

Mujer 48 

Grupo de edad  

21-29 Millennials Jóvenes 28 

30-37 Millennials Viejos 32 

38-49 Generación x 30 

50-68 Baby Boom 10 

 

 
Percepción de la salud según género y edad 

Existe una tendencia general de los portugueses por estar identificado, en alerta, y 

autoconsciente de su salud, pero se identifican poco en el aspecto de examinar su salud. 

En términos generales se encontró, que a nivel de las generaciones de edad de los portu-

gueses, los Millennials viejos son los que presenta mayor interés por su salud. En relación 

al género, la mujer muestra una tendencia de ser más autoconsciente, en examinar y en estar 

alerta ante cambios de su salud, en comparación al hombre. 

Estadísticamente, las variables de estar muy alerta por los cambios en su salud, 

autoconsciente y muy identificado por la salud, y examina mucho su estado de salud, no 

presentan diferencias significativas entre grupos de edad ni género, según las pruebas no 

paramétricas Kruskal-wallis y Mann-Whitney con un nivel de significancia del 5% 

(p<0,05, Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Resultados de los análisis estadísticos en relación a los aspectos de sa-
lud de los consumidores de vino. 

 
Comparación Test n Valor 

-P 
Alerta sobre salud    

Género(masculino-femenino) Mann- 
Whitney 

31,29 0.654 

Generación edad (Millennials 
Jóvenes, 
Millennials Viejos, Generación 
X , Baby boom 

 
Kruskal- 

wallis 

 
17,19,18 

,6 

 
0.192 

Autoconsciente salud    

Género(masculino-femenino) Mann- 
Whitney 

31,29 0.737 

Generación edad (Millennials 
Jóvenes, 
Millennials Viejos, Generación 
X , Baby boom 

 
Kruskal- 

wallis 

 
17,19,18 

,6 

 
0.115 

Identificado salud    

Género(masculino-femenino) Mann- 
Whitney 

31,29 0.236 

Generación edad (Millennials 
Jóvenes, 
Millennials Viejos, Generación 
X , Baby boom 

 
Kruskal- 

wallis 

 
17,19,18 

,6 

 
0.119 

Examina salud    

Género(masculino-femenino) Mann- 
Whitney 

31,29 0.536 

Generación edad (Millennials 
Jóvenes, 
Millennials Viejos, Generación 
X , Baby boom 

 
Kruskal- 

wallis 

 
17,19,18 

,6 

 
0.308 

Con nivel de significancia de 5% (p≤ 0.05).Prueba de Kruskal-wallis y Mann-Whitney, 
para datos no paramétricos (debido a que no existe normalidad en los datos.) 

 
 

Percepción del efecto del vino sobre la salud en relación a otras 
bebidas alcohólicas 

La mujer y los Millennials jóvenes, son lo que concuerdan en mayor proporción, 

de que los sulfitos en el vino, son causantes del dolor de cabeza, en comparación con el 

hombre y otros grupos de generacionales de edad, y cerca del 26% del total de encuesta-

dos consideran que los sulfitos no causan el dolor de cabeza. Los hombres conservan una 

posición neutral (no están de acuerdo ni en desacuerdo). A través de un cuadro de contin-

gencia se determinó que un 63% de las personas encuestadas, concuerdan que el vino es 

más saludable que la cerveza, con una mayor proporción de la mujer y de 
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las generaciones Millennials viejos y la generación X. Un 86.7% del total de encuestados, 

concuerdan de que el vino es más saludable en comparación con otras bebidas como 

aguardientes, esto obtenido a partir de un cuadro de contingencia. En este caso, la gene-

ración X y los hombres son los que proporcionalmente, tienen mayor inclinación por 

esta afirmación. Sin embargo, no existen diferencias significativas en las variables 

evaluadas en relación a las generaciones de edad y el género (Cuadro 4). 

 
Cuadro 4 - Resultados de los análisis estadísticos en relación al vino como be-
bida saludable. 

 
Comparación Test n Valor 

-P 
Sulfito causa dolor de 
cabeza 

   

Género(masculino-femenino) Mann- 
Whitney 

31,29 0.975 

Generación edad (Millennials 
Jóvenes, 
Millennials Viejos, Generación 
X , Baby boom 

 
Kruskal- 

wallis 

 
17,19,18 

,6 

 
0.634 

Vino más saludable-cerveza    

Género(masculino-femenino) Mann- 
Whitney 

31,29 0.796 

Generación edad (Millennials 
Jóvenes, 
Millennials Viejos, Generación 
X , Baby boom 

 
Kruskal- 

wallis 

 
17,19,18 

,6 

 
0.632 

Vino más saludable 
que aguardientes 

   

Género(masculino-femenino) Mann- 
Whitney 

31,29 0.548 

Generación edad (Millennials 
Jóvenes, 
Millennials Viejos, Generación 
X , Baby boom 

 
Kruskal- 

wallis 

 
17,19,18 

,6 

 
0.298 

Con nivel de significancia de 5% (p≤0.05).Prueba de Kruskal-wallis y Mann- 
Whitney para datos no paramétricos (debido a que no existe normalidad en los 
datos.) 
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Percepción del tipo de vino y la salud. 
Según el total de encuestados, el vino tinto, es asociado como el vino más salu-

dable (68,3%) en comparación con los demás vinos, seguido de un 10% de encuestados 

que indican que los vinos más saludables son el vino tinto y el blanco. Fue posible obser-

var que a nivel de las diferentes generaciones de edad y género, existe similitud en la 

percepción en que el vino tinto, es más saludable en relación a los otros vinos (p≤0,05, 

mediante análisis de Chi-cuadrado y cuadros de contingencia) 

 
 

Factores que influyen en la calidad del vino 
 

De acuerdo, con la pregunta semi-abierta sobre cuales factores eran considerados 

por los portugueses en el momento de definir un vino de calidad, se obtuvo que la región 

es el principal factor asociado a la calidad de los vinos (31.7%), seguidos de otro grupo 

de personas que indican que tanto la marca como la región son los principales indicadores 

de calidad (13.3%). Otros factores encontrados en menor proporción fueron precio, sabor, 

castas. En este apartado, no existieron diferencias estadísticas entre hombres y mujeres, 

al definir ambos que el principal factor de calidad de los vinos es la región (p≤0,05, me-

diante análisis de Chi-cuadrado y cuadro de contingencia). Al comparar los segmentos de 

edad y el factor de región como principal indicador de calidad, no se observó diferencias 

estadísticas (p≤0,05), sin embargo se observó que la Generación X y las mujeres, son los 

que más asocian la región como indicador de calidad de los vinos, en comparación con 

los demás grupos. Los hombres y Millennials viejos, son los que más se inclinan por la 

marca. 
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6. Discusión 
 

Percepción de la salud según género y edad 
En el estudio de Chang et al. (2016), se encontró que los estadounidenses Millen-

nials son más autoconscientes involucrados y examinan más su salud que la Generación 

X y Baby boom. El hombre es quien se interesa más por el estado de su salud en compara-

ción con la mujer, pero ambos están en alerta ante cambios de la salud. De forma general, 

los portugueses, presenta interés en su salud, sin embargo, también los Millennials en 

especial los más viejos (30-37 años), son los que presentan mayor interés. Caso contrario 

al estudio Chang, las mujeres portugueses, son las que presenta una mayor tendencia de 

ser más autoconsciente, en examinar y estar en el alerta de su salud. 

Existen casos en otros países de Europa, donde concluyen que las mujeres gene-

ralmente con edades superiores a los 55 años, están más interesadas en la información 

nutricional y de la salud, en comparación con los hombres, como lo es el caso de Annun-

ziata, Pomarici, Vecchio, & Mariani (2016) en Italia, donde se determinó que la mujer 

presentaba mayor consciencia por la salud, y además tiene mayor conocimiento sobre las 

propiedades nutricionales de los vinos. En España, los adultos más jóvenes son las perso-

nas más preocupadas por aspectos de salud y nutricional en los productos de los alimentos 

(Loureiro, Gracia, & Nayga, 2006), caso que acontece en Portugal según el presente es-

tudio. 
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Percepción del efecto del vino sobre la salud en relación a otras bebidas 
alcohólicas 

Ambos estudios, coinciden que una mayor proporción de mujeres, afirman que el 

dolor de cabeza después de beber vino es causa de la presencia de sulfitos en los vinos. 

También en nuestro estudio se observó que los Millennials jóvenes concuerdan más con 

el efecto de los sulfitos. Se ha recomendado reducir los niveles de sulfitos, en aquellos 

vinos que no tienen una edad elevada, conservando su calidad (Costanigro et al., 2014). 

Comunicando a los segmentos interesados (Millennials jóvenes o portugueses en general), 

la ventaja de su reducción, al disminuir el dolor de cabeza y ofreciendo como un producto 

más saludable al tener menor cantidad de sulfitos, abriría un nicho importante para la in-

dustria vitivinícola, sin embargo, tales efectos aún no son concluyente científicamente 

(Mauskop y Sun-Edelstein, 2009 citado por Costanigro et al., 2014), pero cerca de un 75% 

de los portugueses encuestados, están de acuerdo o mantienen una posición neutral en 

relación al efecto del dolor de cabeza causado por los sulfitos en los vinos, lo cual serían 

atraídos al identificar un producto que cause menos efectos adversos sobre su salud. 

 

En el estudio de Chang et al. (2016), un 80% de los encuestados consideran que 

el vino es más saludable que otras bebidas como la cerveza y aguardientes, con la misma 

percepción según edad y género. Nuestro estudio, mantuvo la misma tendencia, sin em-

bargo no se encontró diferencias a nivel de género ni edad, hubo una de tendencia de las 

mujeres y de las generaciones Millennials viejos, que concuerdan más con la afirmación, 

que el vino es más saludable que la cerveza. A nivel de edad, no se encontró diferencias, 

en este apartado en el estudio de Chang et al. (2016). A pesar, que los vinos presentan 

concentraciones entre 8–15% de alcohol por volumen y la cerveza 3–6% (Silva et al., 

2017), los portugueses conservan su tradición y costumbres por los vinos, incluso reco-

nociendo su importancia en la salud en relación a otras bebidas y de la misma forma los 

estadounidense. 
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La generación de los Millennials viejos son los principales consumidores de vino 

en Portugal, son los que presenta mayor consciencia de la salud, y son los que más consi-

deran el vino más saludable que bebidas como la cerveza, siendo un grupo de gran interés 

en el mercado de los vinos, como es caso de los Estados Unidos, donde en un periodo de 

10 años, incrementaron el consumo de vino de un 25% a un 34%, sin embargo 

hay otros países como Francia e Italia, donde este segmento no son importantes consumi-

dores de vinos (Gillespie, 2010; Charters et al., 2011; Thach and d’Hauteville, 2008 men-

cionados por Atkin & Thach, 2012). Estos últimos autores, menciona algunas estrategias 

para atraer a los Millennials, como el contenido de alcohol de las bebidas, imágenes de 

etiqueta y medallas de reconocimientos. Otro caso que se debe considerar es el papel e 

percepción de la mujer, ya que presenta mejor consciencia sobre la salud que el hombre y 

su percepción es que el vino es más saludable que la cerveza, sin embargo, su frecuencia 

de consumo es baja, aspecto que puede mejorar con estrategias orientadas . Thach (2012), 

en su trabajo menciona varios autores (Barber, 2009; Atkin et al., 2007; Le Bel, 2005; 

Barber, Almanza y Donovan, 2006; Thomas & Pickering, 2003) que indican que la mujer, 

tienden a ser un consumidor que gusta de recopilar información de los vinos en revistar, 

internet y otras fuentes antes de comprar, como colaboradores de la bodega, personal de 

las tiendas. Además, la mujer gusta más de leer etiquetas, principalmente, aspectos de 

información y cualidades sensoriales de los vinos por lo que es más sensible y responde 

mejor a la publicidad de los vinos. Todas estas opciones puede ser parte de las estrategias 

para atraer un segmento portugués que actualmente no consume con tanta frecuencia, pero 

tiene buena percepción del vino, como es la mujer. 
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Percepción del tipo de vino y la salud 

En el estudio de Chang et al. (2016), 85% de los encuestados respondieron que el 

vino tinto es más saludable que cualquier otro tipo de vino. Vino blanco, y rosado, también 

fueron considerados entre los vinos saludables. En relación a estos últimos tipos de vinos 

existe diferencias según género, en la cual, el hombre cree que son saludables. También 

para los portugueses, el tipo de vino más saludable es el tinto, y no existen diferencias a 

nivel de género. Además, hay una pequeña cantidad de portugueses encuestados (10%) 

que comparten la idea, que tanto el vino tinto como el blanco son saludables. Considero 

que esta percepción del vino tinto, cada vez es más global, aparte de Europa y América, 

un estudio realizado por Yoo, Saliba, MacDonald, Prenzler, & Ryan (2013), se evalúo la 

percepción de los beneficios de los vinos en salud humana en un país de Asia (Corea) y 

otro de Oceanía (Australia), y de la misma forma consideraron el vino tinto como el más 

saludable y preferido de los consumidores. 
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Factores que influyen en la calidad del vino 
Según este estudio, para los portugueses, la región es el principal factor asociado 

a la calidad de los vinos, y otros factores encontrados en menor proporción fueron precio, 

sabor, castas. En este apartado, no existieron diferencias estadísticas a nivel de género y 

edad, al definir el principal factor de calidad de los vinos, sin embargo se observó que la 

Generación X y las mujeres, son los que más asocian la región como indicador de calidad 

de los vinos, en comparación con los demás grupos, mientras que el hombre Millennials 

(viejo) se inclina más por la marca. En el caso del estudio realizado con la población 

Chilena, existe la misma tendencia, considerando el origen como principal factor de cali-

dad de los vinos, seguido de la marca y precio, con una mayor inclinación de la mujer, al 

factor región y el hombre a la marca (Schnettler y Rivera, 2003). 

Actualmente, el uso de la región para distinción de los productos, ha sido parte de 

las estrategias de marketing, al reconocer que los consumidores consideran los productos 

regionales, producidos bajo ciertas condiciones (clima, variedades locales, producción di-

ferenciada, tradiciones etc.) como productos de calidad (Van Ittersum et al., 2003). De 

otra forma, la región puede dar un valor agregado, y un componente clave en la selección 

de los vinos, donde consumidores podrían pagar precios más elevados por vinos proce-

dentes de regiones con buena reputación, como lo son los vinos de Alentejo, Estremadura, 

Douro y Minho, ofreciendo ventajas competitivas (Panzone & Simões, 2009). 

Desde un punto de vista crítico, y a partir de la revisión de literatura, es posible 

encontrar que por años, se ha venido empleando los mismos indicadores un poco aislados 

sin ningún contexto, para percibir la calidad, sin embargo, algunos autores coinciden que 

la calidad de los vinos es de naturaleza multidimensional, para lo cual se ha desarrollado 

escalas de medición, de acuerdo a las características intrínsecas (edad, cosechan contenido 

alcohol, variedades, sabor, aroma y color) y extrínsecas de los vinos (reputación, región, 

denominación de origen, publicidad y propaganda, canales de distribución, embotellado 

y etiquetado, marca y precio) para la obtención de datos más sólidos en la investigación 

(Verdú Jover et al., 2004 ). 
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Resumo: 
As informações contidas no rótulo são essenciais para a escolha do produto pelo 
consumidor. Pretendeu-se com o presente trabalho determinar qual a influência que 
os elementos de um rótulo de vinho engarrafado têm no comportamento do consu-
midor e, consequentemente, no processo de tomada de decisão de compra. Este es-
tudo teve como base uma análise de natureza descritiva quantitativa. Os dados fun-
damentais para a pesquisa em curso foram recolhidos através de um inquérito online- 
questionário. A técnica de amostragem utilizada foi a por conveniência e a popula-
ção foi definida como um conjunto aleatório de consumidores com mais de 18 anos. 
No intuito de obter um maior esclarecimento sobre a temática da influência que o 
rótulo tem no comportamento de compra de vinho, realizou-se a fase exploratória do 
estudo, durante a qual, na respectiva análise de dados secundários, se verificou que 
havia poucos estudos empíricos realizados em Portugal abordando o comportamento 
de consumidor, na óptica da tomada de decisão de compra. Através da presente pes-
quisa, mostra que os consumidores dão muita importância a questão do rótulo na 
escolha de um vinho e atribuem diferentes níveis de importância aos atributos que 
constituem um rótulo de vinho, tendo o atributo cor merecido uma grande relevân-
cia, com destaque especial para a cor vermelha. 

 
Palavras chave: Atributos do vinho, Marketing Sensorial, Processo de decisão 
de compra, Rotulagem vinhos. 

 
Abstract: 
The information on the label is essential for the consumer to choose the product. The 
aim of this study was to determine the influence of the elements of a bottled wine 
label on consumer behavior and, consequently, on the purchasing decision 



I N F L U Ê N C I A D O R Ó T U L O N A D E C I S Ã O D E C O M P R A D E U M V I N H O              390 
 
 
 

making process. This study was based on an analysis of quantitative descriptive na-
ture. Key data for the ongoingresearch were collected through an online survey - 
questionnaire. The sampling technique used was for convenience and the population 
was defined as a random set of consumers older than 18 years. 

In order to obtain further clarification about the influence of the label on the wine 
purchasing behavior, the exploratory phase of the study was carried out, during 
which, in the respective analysis of secondary data, it was verified that there were 
few empirical studies carried out in Portugal addressing consumer behavior, from 
the point of view of purchasing decision. This research shows that consumers give 
a lot of importance to the question of the label in the choice of a wine and attribute 
different levels of importance to the attributes that constitute a wine label, having 
the color attribute deserved a great relevance, with special emphasis for the Red 
color. 

 
 

Keywords: Attributes of wine, Purchase decision process, Sensory Marketing, 
Wine Labeling. 

 
 

 
1. Introdução 

 
Nos dias de hoje, a maioria dos vinhos são vendidos numa embalagem, a garrafa de vidro, 

que contem um rótulo. É este que estabelece o primeiro contacto entre o produto e o consumi-

dor. Para além das menções obrigatórias aplicadas à rotulagem dos vinhos, o rótulo também 

tem sido utilizado como uma ferramenta de promoção de Marketing, onde o design ocupa um 

papel significativo. O rótulo, frequentemente assume um papel de vendedor silencioso, um ve-

ículo publicitário, pois estabelece o primeiro contacto com o consumidor, antes do próprio con-

teúdo, o vinho. Cada rótulo assume a sua própria identidade e transmite uma mensagem. 

A criação de uma boa identidade da marca é uma das formas de atrair novos e potenciais 

compradores (Holmes, 2013), daí tornar-se importante compreender a comunicação visual e a 

forma como ela se encontra presente nas composições visuais dos rótulos de vinhos 

A vasta informação nos rótulos de garrafas de vinho é obrigatória, assim como o grau de 

álcool, região de origem, o domicílio fiscal da empresa, uma determinada denominação de ori-

gem. Isso pode criar uma sensação de desorientação entre os consumidores em todo o processo 

de compra, uma vez que o vinho é um produto global, com um mercado de mais de 

100.000 marcas, várias dezenas de variedades de uva e uma vasta gama de países produtores 

(Goodman et al., 2005). Além disso, ele pode causar simultaneamente alguma incerteza em 

relação aos produtores de vinho. 
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É certo que um bom rótulo deve destacar-se na prateleira entre os outros, já mais ao perto o 

rótulo deve informar de forma clara, racional e bem hierarquizada sobre origem, castas ou ou-

tros factores relevantes. Nos vinhos de gama baixa ou média o consumidor procura novidades um 

novo visual inovador e criativo pode cativa-lo, já no sector de gama alta este deve inspirar con-

fiança, sendo os acabamentos um aspecto bastante relevante a ter em conta. Estabelecer uma es-

tratégia adequada ao posicionamento, orçamento e tempo disponível é importante. 

 
2. Revisão da Literatura 

 
2.1 O rótulo na comunicação visual 

O rótulo é um elemento fundamental no contacto visual entre a garrafa e consumidor e um 

factor decisivo na hora da compra. Resnick (2008), defende que o rótulo tem de agregar um 

determinado significado para o consumidor, assim como ter uma história por trás dele, pois sem 

isso é muito provável que o produtor não tenha sucesso a vender o seu vinho. 

Nos dias de hoje, a diferenciação de um produto é um grande ponto positivo devido ao facto 

de se encontrarem nas prateleiras muitos produtos com embalagens parecidas. Para Scatolim 

(2008), a comunicação visual de um rótulo pode garantir o posicionamento forte de um produto. 

Existem marcas que até se tornaram representantes de um produto, como o exemplo da Gillette. 

Para além da criação do rótulo em si, o desenvolvimento do mesmo é complexo, tornando-se 

essencial e necessário existir conhecimento, pesquisa, arte e tecnologia, que levam a uma iden-

tidade visual. Scatolim (2008) defende que se a embalagem é a apresentação do produto, o rótulo 

é a roupa do mesmo e deve atrair o consumidor e mostrar o que é o produto. O rótulo deve dar 

destaque ao produto e ao mesmo tempo, informar o consumidor sobre aautenticidade da marca, 

a tradição, a origem e a qualidade, no fundo sobre todos os aspectos relevantes e importantes. 

O rótulo também deve trabalhar com o aspecto emocional, associado a um estilo de vida que se 

conecte à ocasiões para a qual o consumidor estiver comprando o produto. Para Mestriner 

(2002), o rótulo precisa: chamar a atenção; transmitir a informação básica para a compreensão 

do que está sendo oferecido; ressaltar os atributos complementares do produto e agregar valor 

ao produto. 

 
Por sua vez para Stein (1997, apud Malheiro, 2008), as principais características visuais que 

as embalagens devem ter são: conseguir enviar sinais visuais rápidos; explicar ao consumidor 

as características do produto e como utilizá-lo; chamar a atenção através da visibilidade e 
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legibilidade; a embalagem não deve ser só apelativa, mas também persuasiva, de forma a pro-

vocar interesse; estimular desejos através de imagens incorporadas. 

 
O rótulo pode ser um factor de diferenciação do produto, pois no cenário competitivo, a 

globalização, a híper-competição e a similaridade tecnológica fazem com que cada vez haja 

mais produtos, e produtos cada vez mais similares em atributos e características técnicas. É 

neste cenário que as embalagens competem sendo a diferenciação do produto um elemento bas-

tante importante, podendo ser alcançado por meio da inovação e da evolução permanente da lin-

guagem visual. 

 
As características de design dos produtos assumem uma importância cada vez maior, dada a 

relevância do posicionamento e diferenciação de uma marca num contexto concorrencial agres-

sivo. Quando consideramos o mercado vinícola, esta importância assume-se como determinante 

para a boa prestação de determinado produto. Segundo Rocchi & Stefani (2005) estas caracte-

rísticas são a primeira coisa em que os consumidores reparam quando olham para uma garrafa 

de vinho. 

Solomon (2011) referiu que a aparência e características das embalagens dos produtos desem-

penham um papel fundamental na influência da perceção do consumidor. Rettie & Brewer 

(2000) conduziram um estudo sobre as componentes visual e verbal do design de embalagens e 

descobriram que o design e a informação no layout afetam a forma como os consumidores ab-

sorvem e retêm informação. Outros estudos concluíram que a perceção do consumidor é forte-

mente influenciada pelos elementos de design que compõem as embalagens e rótulos de garra-

fas de vinho (Boudreaux & Palmer, 2007). 

 
Para Monteiro (2013), um bom rótulo de vinho não tem de ser necessariamente o mais bo-

nito, mas sim aquele que faz com que o vinho salte da prateleira para o cesto de compras do 

cliente, tem de ser capaz de passar uma mensagem pertinente para o consumidor e criar uma 

relação duradoura com a marca. Esta esclarece que existem três pontos importantes para criar 

um bom rótulo de vinho, são eles: 

- Ter uma imagem forte. “O desafio é trabalhar um pedaço de papel pequenino onde tens que 

chamar a atenção em 2 segundos” explica Paal Myhre (2013, apud Rita Monteiro, 2013), res-

ponsável pela empresa de design Myhre Design, um experiente designer na área dos vinhos 

criador de muitos dos mais marcantes rótulos de vinhos portugueses. A imagem central é a 
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primeira a ser observada e a marcar a diferença por isso, tem de se destacar à distância. Quando 

um designer insiste em contratar o serviço de um ilustrador profissional, é importante confiar 

nele, poupar dinheiro neste aspecto pode ser um mau negócio. 

- Dar informação relevante, bem hierarquizada. Para Neil Tully (2013, apud Rita Monteiro, 

2013), wine designer da empresa britânica Amphora Design refere que “num segundo mo-

mento, à distância de um braço, o rótulo deve passar toda a informação relevante para consu-

midor... pode ser o nome, país ou a casta, mas isso tem de ser feito de uma forma consistente.” 

A informação que vem nos rótulos é a mensagem do produtor, por isso tem de ser pensada com 

cuidado e de forma estratégica. 

- O rótulo têm de perdurar no tempo. “Os rótulos têm de durar no mínimo 2 ou 3 anos para 

impor-se como marca, não é instantâneo” diz Paal Myhre (2013, apud Rita Monteiro, 2013). 

Neil Tully (2013, apud Rita Monteiro, 2013), chama a atenção para que um bom rótulo deve ter 

uma terceira dimensão, quando já na mesa dá a ver ao cliente pormenores que lhe escaparam no 

acto da compra. O maior erro dos produtores é pensarem que um rótulo é puramente decorativo, 

os rótulos são a primeira forma de chegar aos consumidores e a forma de se conectarem ao 

produto. Schuemann chama-lhe a regra 80-20, quando se inicia um wine brand 80% do que se 

esta a vender é o package, apenas 20% é o vinho. Depois de as pessoas provarem e analisarem o 

vinho começam a compra-lo, e aí inverte-se 80% pelo vinho e 20% pelo packaging. 

 
Após entrevistas em profundidade e focus groups, foi possível concluir que os elementos de 

design são considerados pelo consumidor, quando toma a decisão de adquirir o produto (Rocchi 

& Stefani, 2005). Assim, foi possível concluir que a importância atribuída pelos consumidores 

às embalagens de vinho é o segundo fator que consideram menos importante na tomada de 

decisão de compra, após a categoria sabor e origem, mas antes da categoria marca, que ficou 

classificada na última posição. 

 
De todos os elementos visuais de uma embalagem, a cor é o mais importante, porque é o 

estímulo que mais rápido chega ao cérebro, atinge o subconsciente e afecta o sistema nervoso 

central das pessoas. Assim, olhar uma cor não é um fenómeno passivo, ao contrário, é activo e 

influência na decisão de compra. As cores têm o dom de atrair ou afastar as pessoas dos produ-

tos. Cria associações e sensações, positivas ou negativas. Em resumo, as cores não são apenas 

uma expressão artística e o bom design de embalagem deve levar em conta suas leis.” Seragini 

(2012, p.24) 
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Numa sondagem Vinitrac® a 900 consumidores em oito estados americanos (que eram todos 

compradores habituais de garrafas de vinho de mais de $10), foi  pedido  ao  painel  para avaliar 

cada garrafa em termos de: Capacidade de atracção: Qual o grau de atractividade de cada rótulo? 

Quase 75% dos consumidores acharam a garrafa Vermelha atraente, versus apenas metade 

para a vestimenta Cinzenta. Assim, um quarto do mercado pode achar mais atraente (ou deixar 

de o achar atraente) apenas com a mudança de cor do rótulo. 

A pesquisa sugere que simplesmente mudando a cor de embalagem pode explicar um au-

mento de 22% na "intenção de compra" e um aumento de 0,50 dólares de preço esperado (com-

parando Vermelho versus Cinzento). 

Uma das hipóteses iniciais foi que Conceito Preto estaria muito bem na expectativa de pre-

ços, já que este é muitas vezes considerado uma cor "premium" - mas isso acabou por não ser 

o caso. Também notável é que o rótulo azul, uma cor tradicionalmente não considerada apro-

priada para o vinho, foi visto como significativamente mais atraente do que laranja, preto, verde 

ou cinza. O rótulo azul foi também significativamente mais popular em termos de probabilidade 

de compra pelos consumidores norte-americanos do que o verde ou cinza neste teste. Algo que 

de alguma forma contradiz ou pelo menos questiona a sabedoria convencional. 

 
Naturalmente há muito mais num rótulo (e claro, do vinho em si) do que apenas a sua cor. Um 

bom rótulo não só precisa ser atraente, mas também precisa se comunicar claramente um con-

junto de valores e intenções. Precisa de ajudar o consumidor a entender o que está dentro da 

garrafa, quando e como usar o vinho e o mais importante: assegurar o comprador de que fez 

uma boa escolha. 

 
2.2. Decisão de compra 

As pessoas executam decisões de compra com base em mais factores do que apenas o preço 

baixo, algumas vezes estão dispostas a pagar mais mesmo quando podem comprar um vinho 

semelhante por menos, segundo James (2013) este justifica que existem várias razões que po-

dem levar o consumidor a pagar mais por um produto. 

“A recente tecnologia eye tracking (que segue todos os movimentos do olhar) tem sido usada 

para identificar como vemos os elementos de um rótulo. Estudos publicados pelo Open Food 

Science Journal e Wine Business, mostram que mesmo se predispostos a procurar um 
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vinho ao acaso na prateleira, não vemos cerca de 30% das garrafas expostas. Os investigadores 

avaliaram o padrão do olhar sobre rótulos de vinhos com design variado: tipo e tamanho de 

letra, imagem e mensagem. Os resultados mostram o que atrai os consumidores: 

- A imagem/ilustração no centro do rótulo é a primeira a ser observada e por mais tempo. 

A sua escolha é muito importante. 

- A tipografia é importante, fontes maiores têm melhores resultados. 

- As mulheres tendem a ser mais sensíveis aos elementos visuais do que os homens, 

preferindo cores vibrantes e tipografias extravagantes.” 

Rita Monteiro (2013). 
 
 

Martins (2012), alega que um consumidor não entendedor de vinhos perante uma prateleira 

cheia de garrafas, toma a sua decisão de compra com base não no conteúdo (que não provou) 

mas pela aparência, ou seja, pelo formato da garrafa, pelo design do rótulo, até pelo tipo de 

papel utilizado, acabamentos, etc. Todos os pormenores contam na hora da venda, por isso é 

importante que o design seja feito por profissionais sabedores e entendedores, para que o pro-

duto tenha boas possibilidades de competir afincadamente com a vasta concorrência. 

 
O rótulo deve dar destaque ao produto ao mesmo tempo deve informar o consumidor sobre 

todos os aspectos importantes e relevantes como a autenticidade da marca, a tradição, a origem 

e a qualidade. 

“O cliente médio dedica de cinco a sete segundos passando os olhos em uma etiqueta na 

prateleira. Para que a etiqueta seja lida, o designer deve se preocupar com a concorrência visual 

entre as embalagens. Rótulos diferentes e novos convidam os clientes a se aproximarem do 

produto.” Roncarelli & Ellicott (2010, p.50) 

 
Quanto ao grau de influência que o rótulo exerce sobre a garrafa de vinho, alguns investigadores 

afirmam que os consumidores de vinho compram com os seus olhos (Rochi e Stefani, 2005), 

sendo este um comportamento mais frequente nas mulheres do que nos homens, já que eles são 

mais influenciados por cores, imagens, fotografias e slogans. No entanto, a informação contida 

na parte traseira do rótulo, pode adicionar complexidade ao processo de seleção, especialmente 

em mulheres. Esta é uma situação paradoxal, uma vez que não deve ser esquecido que a infor-

mação serve para acrescentar um maior conhecimento do produto, de modo a contribuir para o 

processo de escolha (Charters et al., 2000). 
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Deste modo, dado que os consumidores estimam os rótulos de forma diferente, estes podem 

ser desenhados dependendo do segmento de mercado que abordam, por exemplo, um rótulo de 

base para o comprador regular; outro com os dados amplificados e detalhes para o consumidor 

interessado; e um rótulo criativo para os consumidores mais sensíveis (Seghieri et al., 2007). 

Existem ainda outros fatores determinantes, que indicam que um dos atributos influentes na 

escolha do consumidor de vinho é ter provado o vinho previamente, enquanto outros estabele-

cem que os consumidores depositam mais confiança em vários tipos de recomendações do vinho 

(Goodman et al., 2005). Neste sentido, Balestrini and Gamble (2006) e Wansinsk et al. (2006) 

considerou que, para reduzir o risco de fazer uma má decisão de compra de vinho na loja, os 

consumidores confiam em recomendações; escolhem marcas de qualidade reconhecidas, e pro-

curam a ajuda do vendedor. 

 
No entanto, a escolha dos atributos mais salientes também depende das características pes-

soais do consumidor (Steichen, 2009). Todos esses atributos têm um impacto diferente sobre os 

consumidores de acordo com as variáveis demográficas, como o nível de rendimento a idade; o 

género (Barber et al, 2006;. Goodman et al, 2006); o envolvimento (Lockshin et al, 2001, 2006) 

e a frequência de consumo. 

 
Boudreaux & Palmer (2007) testaram a influência da cor e imagem no imaginário do consumi-

dor quando exposto a rótulos de vinho e concluíram que a cor e a imagem desempenham um 

papel significativo na perceção do consumidor sobre a qualidade e a identidade da marca, tendo 

demonstrado capacidade de gerar atitudes na tomada de decisão de compra. 

Outros investigadores sugerem que os rótulos de garrafas de vinho são particularmente rele-

vantes no processo de tomada de decisão de compra, sobretudo quando consideramos consumi-

dores pouco frequentes que demonstram tendência para sobrevalorizar a informação nos rótulos 

(Chaney, 2000). 

Segundo alguns investigadores, o rótulo de um vinho permite a perceção da qualidade que 

os consumidores utilizam para aceder a produtos diferentes em função dos seus próprios valo-

res, que, por sua vez, respondem a uma série de regras subjetivas (Reynolds & Gutman, 1988). 
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Normalmente o consumidor compra marcas de produtos sendo os nomes das marcas a uni-

dade mais importante para a tomada de decisão (Ehrenberg & Andrew, 1988). Segundo os mes-

mos autores, apesar da tendência ser para cada vez mais vinhos apresentarem nomes de marca, 

especialmente os do novo mundo, existem diversos factores que influenciam a compra. Por 

exemplo, o rótulo onde constam informações importantes tais como: a região, sub-região e país 

de origem, ano de colheita, tipo de castas ou casta, o produtor ou negociante, estilo, o fabricante 

de vinho e a vinha. 

(Gluckman, 1990) defende que o acto de comprar vinho representa uma enorme insegurança. 

Nesse sentido (Mitchell & Greatorex, 1989) e (Spawton, 1991) referem as estratégias de redu-

ção de risco utilizadas pelos consumidores durante a compra de vinho. As estratégias referidas 

são: 

- A selecção de uma marca conhecida, por exemplo, quando um certo vinho é adquirido 

porque possui uma marca muito conhecida no mercado, beneficiando de uma maior notorie-

dade; 

- Recorrência a algumas recomendações de familiares ou amigos; 

- Seguir conselhos de assistentes de retalhistas; 

- Frequência de cursos especializados na apreciação de vinho com o objectivo de melhorar 

o seu nível de educação acerca do vinho; 

- Basear a sua decisão no preço, por exemplo, quando o consumidor não é conhecedor de 

vinho, poderá verificar-se uma certa tendência, para que 

este compre vinho mais caro com o objectivo de minimizar o risco da sua compra; 

- Basear a sua decisão na apresentação da embalagem e informação de rótulo e contra-rótulo; 
 
 

(Charters et al., 2000) defendem que é inegável a influência que a rotulagem desempenha no 

Marketing de vinhos, formando uma parte integrante na promoção e consumo. Os rótulos do 

vinho contribuem para a constituição da imagem da adega e definição da marca. No momento 

da compra, o rótulo transmite informações importantes ao consumidor relacionadas com os be-

nefícios da compra. (Batt & Dean, 2000) descobriram que a rotulagem e a embalagem eram 

factores influenciadores na escolha de consumo de vinhos. Segundo (Charters et al., 2000) a 

maioria dos consumidores de vinho lêem o contra-rótulo ao tomar a sua decisão de compra e 

verificaram que os aspectos mais úteis eram simples descrições acerca do paladar e aroma dos 

vinhos. (Shaw et al., 1999) demonstraram que os contra- rótulos mais comuns referem o produ-

tor, a empresa, e o tipo de refeição ou ocasião de consumo que mais se adequam ao vinho, bem 

como os atributos do vinho tais como o seu aroma ou bouquet. 
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Um estudo realizado nos Estados Unidos da América concluiu, que as mulheres têm tendên-

cia em utilizar atributos extrínsecos como os prémios e os preços, quando compram vinhos de 

uma marca com a qual se sentem familiarizadas, sendo ainda influenciadas pelo design da gar-

rafa (Atkin et al., 2007). Assim, estes autores sugeriram que os atributos como as medalhas, o 

preço e as marcas são para os consumidores do sexo feminino uma estratégia de redução de 

riscos na compra do vinho. Atkin et al. (2007), também relataram que as mulheres gostam mais 

de procurar informações durante a compra, pedindo ajuda aos empregados, ou seja, no ponto de 

venda. No caso da compra se realizar numa loja de vinhos, costumam ler os rótulos e as etiquetas 

da prateleira. Os homens preferem informar-se através de artigos e de livros sobre a temática. 

As percepções que os consumidores têm de um produto ou marca, desempenham um papel 

chave na compreensão do comportamento de compra, e são o ponto de partida das atitudes e das 

preferências. Os nossos receptores sensoriais interpretam como sensações os estímulos: luz, cor, 

som ou cheiro, procedentes do exterior,” (Solomon et al., 2002). 

 

 
3. Metodologia de Pesquisa 

 
Considerando o problema de pesquisa, os objetivos definidos, o trabalho empírico teve como 

base um estudo de natureza descritiva quantitativa. 

Os dados fundamentais para a pesquisa em curso foram recolhidos através de um inquérito 

online. 

A técnica de amostragem utilizada foi a por conveniência. A população foi definida como 

um conjunto aleatório de consumidores com mais de 18 anos. O questionário foi desenvolvido 

com recurso ao software Google Forms e foi divulgado através das redes sociais Facebook, 

Twitter. 

 
 

3.1. Estrutura do Questionário 

O questionário, que pode ser consultado no Anexo, inicia-se com um texto introdutório e 

explicativo do objeto de estudo. Para o efeito, foi dividido em duas partes: 
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 a primeira parte, composta de perguntas relacionadas com as características sócio- de-

mográficas passíveis de influenciar a selecção de vinho dos respondentes, tais como, o 

sexo, a idade, a profissão. 

 
 a segunda parte procurou-se avaliar a influência do rótulo de vinho engarrafado resul-

tantes da combinação dos vários atributos que constituem o processo de análise con-

junta, construído para determinação dos objetivos da presente pesquisa. 

 
3.2. Recolha de Dados 

Devido à dificuldade em abranger todos os elementos de um universo do consumidor de 

vinhos, decidiu-se realizar uma amostra não probabilística por conveniência, desenvolvendo-se 

um questionário divulgado nas redes sociais para todos os amigos, conhecidos do meio dos 

vinhos e fora do mesmo, bem como para familiares e estudantes da Universidade de Évora, 

solicitando-se a todos um apoio na partilha do mesmo para conhecidos e amigos. Segundo 

McDaniel Jr. e Gates (2012) e Malhotra (2009), existem inúmeras vantagens para uma amostra 

não probabilística como: uma amostra por conveniência é um método eficiente e eficaz de se 

obterem as informações essenciais; Esta técnica é de baixo custo, célere e abundantemente aces-

sível, a velocidade de obtenção das amostras. 

Assim sendo, a recolha passou pelo desenvolvimento de um questionário com inúmeras per-

guntas de caráter obrigatório. O método de recolha de dados decorreu no período de Maio a 

Junho de 2018, tendo sido preenchidos 76 questionários da forma correta. 

No intuito de obter um maior esclarecimento sobre a temática da influência que o rótulo tem 

no comportamento de compra de vinho, realizou-se a fase exploratória do estudo, durante a 

qual, na respectiva análise de dados secundários, se verificou que havia poucos estudos empíri-

cos realizados em Portugal abordando o comportamento de consumidor, na óptica da tomada 

de decisão de compra. 

Prosseguindo a análise dos dados secundários, efetuou-se um levantamento bibliográfico, 

documental e análise de estudos já realizados sobre a matéria. A recolha dos dados realizou-se 

em bibliotecas, livrarias, Internet e revistas de especialidade. 
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4. Apresentação dos Resultados 
 

No que concerne à distribuição por idades mostra que dois grupos etários possuem aproxi-

madamente a mesma representatividade: dos “25 aos 34 anos” e “18 a 24 anos” com respetiva-

mente 41% e 38,2 % dos respondentes, sendo a dimensão da faixa etária mais avançada “Mais de 

65 anos” – praticamente residual. Em relação ao género a maioria dos respondentes é do género 

feminino: 56,6 % dos respondentes. 

Relativamente à situação profissional dos inquiridos, verificou-se um claro destaque dos tra-

balhadores por conta de outrem, que representam 43,4% do total, seguindo-se os estudantes 

com um peso de 40,8%. 

Relativamente ao intervalo de preços que os inquiridos estão dispostos a pagar por garrafa 

de vinho de 0,75 Litros, cerca de 48,7% dos inquiridos admite que compra vinhos entre 2,5€ a 

4,99€, 26,3% situam-se no intervalo entre 5€ a 7,99€. Apenas 18,4% admitem comprar vinhos 

cujo preço seja igual ou inferior a 2,49€. No que se refere ao grau de conhecimento sobre o 

vinho, 42,1% dos inquiridos responderam que tem um conhecimento médio sobre o mesmo. 

Quando questionados sobre que tipo de informações levam mais em conta no processo de 

decisão na compra de um vinho, 35,5 % dos inquiridos escolhem o rótulo como o fator mais 

importante na escolha de um vinho, enquanto 22,4% preferem a marca e 19,7 % optam pelo 

preço, conforme mostra a figura 1. 

Figura 1 - Tipo de informações que os inquiridos levam em conta no processo de decisão 
na compra de um vinho. 

 

 
 
 

 
Após análise da tabela 1, torna-se evidente que o atributo cor assume uma importância rela-

tiva superior ao atributo imagem e formato, tendo 22 respondentes avaliados a sua influência 

como muito interessante, enquanto que 12 escolheram como muito interessante a 
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imagem e 10 inquiridos consideram que o formato é muito interessante. O atributo informação 

ocupa a 1ª posição no ranking de utilidade para o consumidor, realçando desta forma o papel 

preponderante que as informações têm na escolha final do consumidor. 

 
Tabela 1 - A influência dos atributos na decisão final da compra de um vinho 

 

A cor da rotulagem demonstrou que pode ter capacidade de influenciar a interpretação do 

consumidor, tendo sido provada a sua significância através do nível da importância relativa 

atribuída pelos inquiridos, com uma percentagem a rondar os 59, 2. 

Quando questionados sobre a atratividade das cores nos rótulos (figura 2), 55, 3 % dos res-

pondentes dão preferência a cor vermelho, seguido da cor preto com 26, 3 %. Isso demonstra que 

o vermelho chama mais atenção dos consumidores, por ser conhecido como a cor do amor e da 

paixão, o vermelho é tido como um estimulante, tal qual outras cores quentes. 

 
Figura 2 - Influência das cores na tomada de decisão dos consumidores 
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5. Conclusão 

O rotulo é uma ferramenta fundamental de comunicação e venda de produtos de consumo 

fundamental, na realidade é uma forma de publicidade que acrescenta valor ao produto, inter-

ferindo assim na decisão de compra do cliente. 

 
Todos os trabalhos referenciados nesta pesquisa, mostram que existe uma ampla gama de 

atributos que influenciam a escolha do consumidor de vinho, condicionado pelas suas caracte-

rísticas socioeconómicas. Da mesma forma, eles esclarecem que não há nenhuma conclusão 

definitiva e que é necessário continuar a trabalhar em vários cenários para contribuir com mais 

informações sobre o processo de escolha dos consumidores de vinho. 

 

Através da presente pesquisa, pode-se concluir que os consumidores atribuem diferentes ní-

veis de importância aos atributos que constituem um rótulo de vinho. Demonstrando que algu-

mas combinações de cor, imagem, formato do rótulo e informação têm maior capacidade de 

gerar sentimentos e emoções através dos estímulos que produzem. 

 
Conforme mostra o estudo, os consumidores dão muita importância a questão do rótulo na 

escolha de um vinho. Os inquiridos atribuíram maior importância relativa aos atributos infor-

mação e cor do rótulo, com especial destaque para a cor vermelho que reuniu a maior utilidade 

individual percebida pelos inquiridos. O trabalho demonstra que as cores são fundamentais para 

persuadir o consumidor a realizar a compra de algo e o seu uso é um argumento que serve de 

estímulo, tornando o produto atraente e estimulando as necessidades do público consumidor. 

As conclusões obtidas no presente estudo relativamente à relevância de certos atributos que 

constituem um rótulo de vinho podem servir para auxiliar profissionais do sector vinícola e ser 

extrapolados para a realidade de outros produtos alimentares cuja rotulagem assuma importân-

cia. 
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Resumo: 
O Observatório sobre Responsabilidade Social e Instituições de Ensino Su-
perior (ORSIES) abraçou a árdua tarefa de lançar a versão provisória para 
consulta pública do Livro Verde sobre a Responsabilidade Social e Institui-
ções de Ensino Superior, tendo como pressuposto um modelo de cocriação 
assente no modelo teórico de Vallaeys et al. (2009). 
As instituições de ensino superior (IES), abertas ao mundo, podem ser con-
sideradas instituições que formam recursos humanos socialmente responsá-
veis na medida em que conseguirem articular os três elementos que com-
põem o adn de uma IES: ensino, investigação e participação na resolução 
dos desafios que se colocam à sociedade. Se assim for, falamos de um ensino 
inovador e em que a responsabilidade social (RS) pode ser entendida como 
um novo indicador de qualidade para o Ensino Superior. 

 
 

Abstract: 
The Observatory on Social Responsibility and Higher Education Institutions 
(ORSIES) has embraced the arduous task of launching the provisional ver-
sion for public consultation of the Green Paper on Social Responsibility and 
Institutions of Higher Education, based on a co-creation model  based  on  
the  model  theorist  of  Vallaeys  et  al.   (2009).   Higher education institu-
tions (HEIs), open to the world, can be considered institutions that form so-
cially responsible human resources as they manage to articulate the three 
elements that make up an IES: teaching, research and participation in solving 
the challenges that to society. If so, we speak of an innovative teaching and 
in which social responsibility (SR) can be understood as a new quality indi-
cator for Higher Education. 

 
Keywords: Higher education institutions, Quality, Social responsibility. 



António Augusto Baptista Rodrigues 

 
 

 

407             IX ENCONTRO DE TRÓIA 

    QUALIDADE, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

1. A responsabilidade social e instituições de ensino superior 

O papel do Ensino Superior no mundo atual é essencial e complexo. Os caminhos estra-

tégicos apontam para um conjunto de possibilidades com implicações políticas, económi-

cas e sociais. Talvez os desafios com maior significado estejam associados a uma troca 

de perspetivas sobre o conhecimento em si, que influenciam de certa maneira o papel na 

responsabilidade da universidade na sociedade. 

O papel das instituições enquanto organizações tem evoluído ao longo do tempo quer do 

ponto de vista anatómico quer do ponto de vista como fisiológico. Dos papeis tradicionais 

de formação de capital de humano e de aumento do stock de conhecimento, juntam-se 

novos papeis, que muitas vezes são resumidos em apenas, um – a chamada terceira missão 

da universidade. Transpor os seus muros abrir-se à sua envolvente ambiental, e promo-

vendo o desenvolvimento do território nas suas várias vertentes através do relacionamento 

com outros atores assumindo o papel de agente do desenvolvimento e da transformação 

social. Espera-se que cada organização é seja chamada a concretizar o seu efetivo com-

promisso com a comunidade que serve. 

Para que as ações de responsabilidade social universitária sejam concretizadas é necessá-

rio que a universidade se comprometa de maneira diferenciada com a formação ministrada 

aos alunos, especialmente no que se refere à sensibilização para a sua participação e com-

preensão da realidade social em que está envolvida. Para tal, é necessária uma cultura 

interna que privilegie e compreenda o papel e a responsabilidade da instituição no meio 

para que os alunos se sintam capazes de integrar as iniciativas de responsabilidade social 

da universidade. 

Reforça-se que o processo de ensino e de aprendizagem na universidade seja realizado de 

forma a produzir conhecimento, e não reproduzi-lo. Sendo assim, aluno e professor esta-

rão, coletivamente, construindo novos saberes, novos papéis em que já não basta gerar 

conhecimento e formar capital humano, sendo fundamental transferir esse conhecimento 

acumulado para a sociedade. 

A hominização do conhecimento faz surgir a humanidade do conhecimento. “O movi-

mento que cria o mundo do pensamento é o mesmo que abre o pensamento ao mundo” 

(Morin, 2005, p.77). A universidade pode desenvolver este processo de hominização do 

conhecimento, na medida em que se propõe partilhar o conhecimento criado com o de-

senvolvimento da sociedade. 
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A globalização força as instituições a repensar a sua missão, estratégia e governance. A 

par de uma melhoria da qualidade de vida, também surgem importantes metas como: a 

redução da pobreza e da crescente disparidade na distribuição das riquezas, a justiça, os 

direitos humanos, a tolerância, a cidadania, a emigração, o envelhecimento demográfico 

e o desenvolvimento sustentável. 

Portanto, o gestor de uma universidade com responsabilidade social tem que conduzir 

suas ações de maneira que se torne corresponsável pelo desenvolvimento sustentável da 

sociedade. De acordo com Audy (2006, p.57) “a sociedade passa a esperar mais das Uni-

versidades em termos de contribuições ao processo de desenvolvimento econômico e so-

cial. Os problemas se tornam mais complexos e o ambiente mais incerto”. 

Dessa forma, é importante que a universidade contribua com o provimento à sociedade 

de recursos humanos qualificados, para intervir no real, mas também providencie a essa 

mesma sociedade respostas às demandas sociais emergentes que são vivenciadas pelos 

seres humanos. 

Ora, precisamente a elaboração do Livro Verde, assente num modelo de cocriação, em 

que procurou envolver as partes interessadas relevantes na construção de uma visão par-

tilhada de responsabilidade social é o início de uma longa caminhada que certamente as 

IES vão querer percorrer. 

 

2. A responsabilidade social como indicador de qualidade 
 
A maneira como as IES desempenham o conjunto das atividades no âmbito da sua missão 

e o tipo de relações que estabelece com os demais campos da sociedade, sugerem o grau 

de responsabilidade social das suas ações enquanto corresponsáveis no processo de pro-

dução social. Cabe-lhe articular o capital intelectual com as exigências sociais emergentes 

(Desaulniers,2006ª,p.1). 

A palavra qualidade assume vários significados. Harvey e Green (1993) propõem cinco 

significados: qualidade como condição excecional, qualidade como perfeição, qualidade 

como adequação a uma finalidade ou como satisfação das expetativas dos stakeholders, 

qualidade como eficiência e ainda qualidade ao nível das mudanças comportamentais dos 

alunos. 

Assim, a qualidade é um fenómeno complexo em que se entrelaçam outros conceitos, 

como a responsabilidade social, o compromisso ético e a sustentabilidade. São dimensões 

tanto epistemológicas como valorativas com significados técnico-científicos 
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e ético-políticos que podem variar para os diferentes atores e distintas realidades sociais 

(Días Sobrinho, 2008). 

Por isso, “é tarefa universal da educação prover o acesso ao conhecimento para todos, 

ajudando as pessoas na compreensão do mundo e na busca da harmonia na convivência 

humana” (Juliatto, 2004, p. 17). 

As IES apresentarão uma gestão socialmente responsável com um curriculum académico 

que fomente competências de responsabilidade nos alunos e simultaneamente que apre-

sente uma estreita relação com os problemas reais da sociedade traduzidos na sustentabi-

lidade. Deste modo, as IES devem organizar-se para formar cidadãos comprometidos com 

o desenvolvimento da sociedade e auto reconhecerem-se como entidades que aplicam cri-

térios de qualidade diretamente relacionados com a capacidade de contribuir para o de-

senvolvimento pessoal e da sociedade. 

Construir um campus socialmente responsável implica integrar as preocupações de res-

ponsabilidade social de forma transversal na estratégia e matriz-base das atividades de-

senvolvidas pelas IES (Livro Verde sobre Responsabilidade social e Instituições de En-

sino Superior).Desta forma, contribuem para o desenvolvimento sustentável da sociedade, 

enquadrada na sua missão de produção de conhecimento e formação de cidadãos consci-

entes e preocupados com a sustentabilidade. Se conseguirem honrar estes compromissos 

estão a contribuir verdadeiramente para um mundo mais equitativo e justo. Deste modo, 

é compreensível que a responsabilidade social das IES seja considerada o novo e mais 

atual indicador de qualidade que o ensino superior dispõe. 
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Resumo: 
Nos dias de hoje há uma preocupação crescente com a qualidade dos serviços pres-
tados pelas organizações, sendo que as Instituições de Ensino Superior (IES) não 
constituem uma exceção. Deste modo, as IES, tiveram que desenvolver estratégias 
próprias para alcançarem a qualidade e certificação dos seus serviços. Em 2007, o 
governo criou a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior -A3ES, 
com o objetivo de garantir a qualidade do ensino superior e ter um órgão com estra-
tégias adequadas para estas Instituições. A A3ES constitui assim, a única entidade 
em Portugal com autoridade para certificar ou descontinuar ciclos de estudos ao 
nível do ensino superior. Para se garantir a certificação dos ciclos de estudo pela 
A3ES, as IES têm vindo a criar o seu próprio sistema de garantia de qualidade 
(SGQ) ou então estas têm que se adequar aos padrões da norma internacional ISO 
9001:2015. 

De modo a verificar se há uma bilateralidade entre o que é descrito nos referenciais 
do Sistema Interno da Garantia da Qualidade nas Instituições de Ensino Superior 
(A3ES- versão de outubro de 2016, adaptada aos ESG 2015 -A3ES) com a Norma 
Portuguesa ISO 9001:2015, dos Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade (NP 
EN ISO 9001:2015), procedeu-se à correspondência do que é preconizado em cada 
vetor do referencial A3ES com o descrito na NP EN ISO 9001:2015. Deste modo, 
observa-se que há sempre uma correspondência, que pode ser mais ou menos direta 
entre os dois sistemas, facilitando a organização da instituição para efeitos de audi-
toria. 
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Palavras-chave: Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, ISO 
9001:2015, Sistema Interno da Garantia da Qualidade nas Instituições de Ensino 
Superior. 

 
Abstract: 
Nowadays there is a growing concern with the quality of the services provided by 
the organizations, and the Higher Education Institutions (HEIs) are no exception. 
Thus, HEIs had to develop their own strategies to achieve the quality and certifica-
tion of their services. In 2007, the Portuguese government created the Agency for 
Assessment and Accreditation of Higher Education - A3ES, with the objective of 
guaranteeing the quality of higher education and having a structure with adequate 
strategies for these Institutions. The A3ES is thus the only entity in Portugal with 
the authority to certify or discontinue study cycles at the level of higher education. 
In order to guarantee certification of study cycles by the A3ES, HEIs have been 
creating their own quality assurance systems (QMS) or otherwise they follow the 
standards of the international standard ISO 9001: 2015. In order to verify whether 
there is a bilateral relationship between what is described in the Internal Quality 
Assurance System in Higher Education Institutions (A3ES - version of October 
2016, adapted to ESG 2015 - A3ES) with the Portuguese Standard ISO 9001:2015 
(NP EN ISO 9001: 2015), we corresponded to what is recommended in each vector 
of the A3ES benchmark to that described in NP EN ISO 9001: 2015. Thus, it is 
observed that there is always a correspondence, which can be more or less direct 
between the two systems, facilitating the organization of the institution for audit 
purposes. 

 
Keywords: Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education, In-
ternal Quality Assurance System in Higher Education Institutions, Portuguese 
Standard ISO 9001:2015 

 

 

1. Enquadramento 
 

Como forma de enquadrar o referido documento, nesta secção apresentam-se os principais con-

ceitos da temática, tais como qualidade, sistema de garantia de qualidade, Agência de Avaliação 

e Acreditação do Ensino Superior -A3ES e Norma Portuguesa ISO 9001:2015. Estes termos se-

rão úteis para a compreensão da análise comparativa de cada Referencial do sistema interno da 

garantia da qualidade dos sistemas de Ensino Superior da A3ES com a Norma Portuguesa ISO 

9001:2015, dos Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade, apresentada, na secção seguinte. 
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1.1 Qualidade 

O Conceito de qualidade nunca foi fácil de definir, porém a ISO 9000, define-a como “o grau 

de satisfação de requisitos dado por um conjunto de características intrínsecas”. Assim, o 

conceito de qualidade já pode ser analisado como algo característico do cliente e das suas mo-

tivações/circunstâncias. 

 
1.2 Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) 

Uma dada Instituição Superior deve definir o seu sistema de gestão da qualidade de acordo com 

os requisitos da Norma Portuguesa ISO 9001:2015, de modo a corresponder com eficiência. 

Esta norma define o SGQ como um sistema de garantia para conduzir uma dada organização, 

no que diz respeito à qualidade, sendo muito relevante a participação da Direção/Presidência e 

de todos os funcionários da instituição na gestão e implementação do próprio sistema de gestão 

de qualidade. Para além disso, o SGQ visa sobretudo a melhoria contínua dos procedimentos e 

ações na instituição de ensino superior (IES), sendo por isso uma mais valia para a IES para 

obtenção de certificação das suas formações pela A3ES. De referir que os ciclos de estudo só 

podem ser abertos e mantidos em funcionamento nas instituições, mediante autorização dada 

pela A3ES. 

 
1.3 Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) 

A partir da informação descrita em vários relatórios de entidades estrangeiras, a pedido do go-

verno, verificou-se que haviam muitas lacunas e problemas que deveriam ser resolvidos para 

melhorar o sistema de Educação Superior em Portugal. Assim, como resposta a este desafio, o 

governo resolveu criar uma Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, em 2007, 

para avaliar as IES e suas formações e garantir a participação do país no sistema europeu da 

garantia da qualidade do ensino superior. 

 
 

1.4 Norma Portuguesa ISO 9001:2015 

A Norma Portuguesa ISO 9001: 2015 foi criada em setembro de 2015, entrou em vigor em 

XXX e tem como finalidade apresentar os requisitos para estabelecer sistemas de gestão de 

qualidade e contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade, através da criação e 

difusão do conhecimento e da divulgação de práticas inovadoras, nos domínios da Qualidade e 

da Excelência. 
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2. Análise Comparativa da NP EN ISO 9001:2015 com o 
Referencial da A3ES 

 
De modo a proceder à comparação do que é descrito nos referenciais do Sistema Interno da 

Garantia da Qualidade nas Instituições de Ensino Superior (A3ES- Versão de outubro de 2016, 

adaptada aos ESG 2015, de agora em diante designado Referencial A3ES) com a Norma Por-

tuguesa ISO 9001:2015, dos Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade (de agora em diante 

designada NP EN ISO 9001:2015) elaboraram-se as Tabelas 1 à Tabela 13. Nestas tabelas, 

definidas por Referencial da A3ES, são os pontos abordados na NP EN ISO 900:2015. Na ter-

ceira coluna, encontram-se observações para auxiliar a percecionar a comparação. 

 
2.1 Comparação do Referencial 1. Adoção de política para a garantia da 

qualidade e prossecução de objetivos de qualidade (A3ES) com os 
respetivos pontos da NP EN ISO 9001:2015 

 
Referencial 

A3ES 
NP EN ISO 

9001:2015 
Observações 
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5.2.1 
Estabelecer a 

Política da Quali-
dade 

 
5.3 Funções, 

responsabilidades 
e autoridades or-

ganizacionais 

“instituição preparou, aprovou formalmente e publicou docu-
mentação em que exprime a política institucional e os objeti-
vos para a qualidade… A estratégia institucional para a me-
lhoria contínua da qualidade, traduzida na prossecução de de-
terminados objetivos de qualidade, como parte integrante da 
gestão estratégica global da instituição e contributo para a 
prestação de contas; A organização do sistema de garantia da 
qualidade, apontando as responsabilidades dos diferentes ór-
gãos e serviços neste domínio…” (Manual A3ES) 

Cada instituição do Ensino Superior deve ter uma gestão de 
topo que deve averiguar o requisito do Comprometimento da 
organização e deve propor e manter uma política da qualidade 
adequada a toda a Instituição e aos seus objetivos estratégicos 
e dos objetivos da qualidade. O sistema de gestão de qualidade 
deve estar sujeito a um processo de melhoria continua e deve 
ser dado a conhecer a toda a comunidade interna. 
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2.2 Comparação do Referencial 2. Conceção e aprovação da oferta for-

mativa (A3ES) com os respetivos pontos da NP EN ISO 9001:2015 

Referencial 
A3Es 

NP EN ISO 
9001:2015 

Observações 

 8.3 Design e  
desenvolvimento 

de produtos e ser-
viços 

8.3.2  

Planeamento do 
Design e  

desenvolvimento 

O termo design, pode ser aqui comparado à criação de cur-
sos. 
“A instituição dispõe de processos para a conceção e apro-
vação da sua oferta formativa, garantindo que os cursos mi-
nistrados são concebidos e estruturados de modo a que pos-
sam atingir os objetivos fixados, designadamente os objeti-
vos de aprendizagem”… (Manual A3ES) 

  São definidos os objetivos da formação, alinhados como 
da instituição, e definem-se os objetivos de aprendizagem 
atingir. As formações são comparadas com cursos sem-
elhantes. 

 
 
 
 
 

Referencial 2. 
Conceção e 

aprovação da 
oferta forma-

tiva 

 
 
 
 

8.3.3 Entradas para 
design e desenvol-

vimento 

8.3.4 Controlos do 
design e desenvol-

vimento 

8.3.5 Saídas do  

design e 
desenvolvimento 

“A instituição dispõe de processos para a conceção e 
aprovação da sua oferta formativa, garantindo que os cur-
sos ministrados são concebidos e estruturados de modo a 
que possam atingir os objetivos fixados, designadamente os 
objetivos de aprendizagem. A habilitação e a qualificação 
alcançadas em cada curso, bem como o correspondente ní-
vel nos quadros nacional e europeu de qualificações no en-
sino superior, são claramente especificados e publicita-
dos…São concebidos a partir de objetivos alinhados com a 
estratégia institucional de oferta formativa e definem expli-
citamente os objetivos de aprendizagem (conhecimentos, 
aptidões e competências) a atingir… Incluem oportunidades 
de experiência profissional na área de formação devida-
mente estruturadas, quando aplicável “(Manual A3ES) 

  A estratégia institucional para a melhoria contínua da 
qualidade, traduzida na prossecução de determinados obje-
tivos de qualidade, como parte integrante da gestão estraté-
gica global da instituição e contributo para a prestação de 
contas. 

  Na conceção dos cursos, a instituição tem a responsabi-
lidade de contributo para a empregabilidade e investigação. 

  
8.3.6 Alterações do 
design e  
desenvolvimento 

Já referido que os cursos são sujeitos a aprovação num 
processo institucional e a revisões para a melhoria continua. 
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2.3 Comparação do Referencial 3. Ensino, aprendizagem e avaliação centra-

das no estudante (A3ES) com os respetivos pontos da NP EN ISO 9001:2015 

Referencial 
A3Es 

NP EN ISO 
9001:2015 

Observações 

 
0.2 Princípios de 

gestão de qualidade 

As instituições de Ensino Superior visam relevar as rela-
ções de entre o cliente/fornecedor (aluno/professor) – ges-
tão de relações- e eventuais reclamações 

 4.4 Sistema de 
gestão de qualidade 
e respetivos 
processos 

A instituição deve ter os métodos e critérios para a ava-
liação e para o processo ensino-aprendizagem para todos os 
estudantes. 

  
5.1.2   Foco no cli-
ente 

Os regulamentos de avaliação têm em consideração cir-
cunstâncias mitigadoras, nomeadamente o estatuto traba-
lhador-estudante e outras situações especiais que possam 
ajudar no percurso académico do estudante. 

 7 Suporte A instituição deve dispor de um corpo docente e infraes-
truturas de apoio à aprendizagem, para além de diferentes 
métodos de ensino/aprendizagem. 

 
 

Referencial 
3. Ensino, 

aprendizagem e 
avaliação cen-
tradas no estu-

dante 

7.1.4 Ambiente 
para a operacionali-
zação dos processos 

8.5 Produção e 
Prestação de Ser-

viço 

 
 
 
 
 

9.1.2 Satisfação 
do Cliente 

9.1.3 Análise e 
Avaliação 

9.2 Auditoria In-
terna 

“A avaliação permite aos estudantes mostrar em que me-
dida os seus resultados da aprendizagem atingem os objeti-
vos de aprendizagem fixados e os estudantes recebem feed-
back sobre o seu desempenho, associado, quando necessá-
rio, a aconselhamento sobre o processo de aprendizagem” 
(Manual A3ES) 
Os regulamentos de avaliação têm em consideração cir-
cunstâncias mitigadoras, em que se tem em conta o estatuto 
dos estudantes (por exemplo se é trabalhador- estudante) e 
situações especiais que possam atenuar alguma situação de 
avaliação. 

“Sempre que possível, a avaliação é efetuada por mais 
do que um examinador” (Manual A3ES) 

  “Tendo em consideração a importância da avaliação na 
progressão dos estudantes e das suas carreiras futuras, a ins-
tituição dispõe de mecanismos para garantir que a avaliação 
dos estudante...”(Manual A3ES) 
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2.4 Comparação do Referencial 4. Admissão de estudantes, progressão, re-
conhecimento e certificação (A3ES) com os respetivos pontos da NP EN ISO 
9001:2015 

Referencial 
A3Es 

NP EN ISO 
9001:2015 

Observações 

Referencial 4 – 
Admissão de estu-

dantes, progressão, 
reconhecimento e 

certificação 

 
4.4 Sistema de ges-
tão de qualidade e
 respetivos pro-

cessos 

8.1 Planeamento e
 controlo 
operacional 

8.2 Requisitos para 
Produtos e serviços 

9.1.3 Análise e 
Avaliação 

“As políticas de acesso e os procedimentos e crité-
rios de admissão, implementados de forma consistente 
e transparente, incluindo a oferta de processos de in-
dução à instituição e ao curso; As condições e apoio 
para que os estudantes progridam normalmente nas 
suas carreiras académicas” 

“O estabelecimento de processos e ferramentas 
para a recolha, monitorização e atuação sobre informa-
ção relativa à progressão dos estudantes” 

“A adoção de procedimentos justos de reconheci-
mento de qualificações, períodos de estudos e aprendi-
zagens prévias, incluindo aprendizagens informais e 
não-formais, … conteúdos e estatuto dos estudos com-
pletados, designadamente pela emissão do Suplemento 
ao Diploma” (Manual A3ES) 

 
 

2.5 Comparação do Referencial 5. Monitorização contínua e revisão perió-
dica dos cursos (A3ES) com os respetivos pontos da NP EN ISO 9001:2015 

Referencial 5 – 
Monitorização 
contínua e re-

visão periódica 
dos cursos 

6.1 ações para 
tratar riscos e 
oportunidades 

7.1.3 
Infraestrutura 

7.1.4 Ambiente 
para a operaciona-
lização dos pro-
cessos 

7.4 
Comunicação 

9.3 Revisão 
pela gestão 

10.1 c) 
Melhoria do 
Desempenho e 
Eficácia do sis-
tema de gestão de 
qualidade 

10.3 Melhoria 
continua. 

“Os conteúdos do programa à luz da investigação mais re-
cente no domínio disciplinar em causa, assegurando a sua 
atualidade” 

 
“As expectativas, necessidades e satisfação dos estudan-

tes em relação ao curso; O ambiente de aprendizagem e servi-
ços de apoio aos estudantes e a sua adequação às necessida-
des do curso.” 

“As revisões efetuadas … e as ações planeadas ou execu-
tadas em resultado desse processo são comunicadas a todos 
os interessados.” 

“A instituição promove a monitorização e a revisão perió-
dica dos seus cursos, de modo a assegurar que alcançam os 
objetivos para eles fixados e dão resposta às necessidades dos 
estudantes e da sociedade. As revisões efetuadas conduzem 
à melhoria contínua do curso”. (Manual A3ES) 
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2.6 Comparação do Referencial 6. Investigação e desenvolvimento / Investi-
gação orientada e desenvolvimento profissional de alto nível (A3ES) com os 
respetivos pontos da NP EN ISO 9001:2015 

 
Referencial 

A3Es 
NP EN ISO 

9001:2015 
Observações 

Referencial 6 – 
Investigação e 

desenvolvimento 
/ Investigação 
orientada e de-
senvolvimento 
profissional de 

alto nível 

7.2 
Competências 

9.1 
Monitorização, 
medição, análise 
e avaliação 

As políticas de investigação e desenvolvimento da insti-
tuição … 

-Mecanismos de institucionalização e gestão da 
investigação … 

- Mecanismos de articulação entre o ensino e a 
investigação, … 

- Mecanismos de valorização económica do conhecimento; 

- Procedimentos de monitorização, avaliação e melhoria 
dos recursos humanos..." 

8.3 Design e 
Desenvolvimento 
de produtos e 
serviços 

“A instituição está dotada de mecanismos para promover, 
avaliar e melhorar a atividade científica, tecnológica, artís-
tica e de desenvolvimento profissional de alto nível adequada 
à sua missão institucional. …” (Manual A3ES) 

 
2.7. Comparação do Referencial 7. Colaboração interinstitucional e com a comuni-

dade (A3ES) com os respetivos pontos da NP EN ISO 9001:2015 
 

Referencial 
A3Es 

NP EN ISO 
9001:2015 

Observações 

Referencial 7 – 
Colaboração 

interinstitucional e 
com a comunidade 

7.5 Informação 
Documentada 

8.5 Produção e 
Prestação de Ser-
viço 

8.5.5 Atividades 
Posteriores à en-
trega 

9. Avaliação de 
Desempenho 

10. Melhoria 

 
“A instituição está dotada de mecanismos para pro-

mover, avaliar e melhorar a colaboração interinstitu-
cional e com a comunidade, nomeadamente quanto ao 
seu contributo para o desenvolvimento regional e naci-
onal… No âmbito das políticas de interação com o ex-
terior, a instituição dispõe de procedimentos para pro-
mover, monitorizar, avaliar e melhorar as atividades 
de interface e ação externa” (Manual A3ES) 

Podemos considerar a rede Alumni, o Gabinete para 
a Promoção da Empregabilidade que analisam e moni-
torizam os diplomados. 
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2.8 Comparação do Referencial 8. Internacionalização (A3ES) com os 

respetivos pontos da NP EN ISO 9001:2015 

Referencial 
A3Es 

NP EN ISO 
9001:2015 

Observações 

Referencial 8 – 
Internacionalização 

8.5 Produção e Pres-
tação de Serviço 

“No âmbito das suas políticas de internacionaliza-
ção, a instituição definiu procedimentos para promover, 
monitorizar, avaliar e melhorar as atividades de índole 
internacional…” (Manual A3ES) 

Há uma clara identificação dos intervenientes no 
processo de internacionalização e das atividades (de 
educação e formação) 

 
 

2.9. Comparação do Referencial 9. Recursos humanos (A3ES) com os respeti-
vos pontos da NP EN ISO 9001:2015 

 
Referencial 

A3Es 
NP EN ISO 

9001:2015 
Observações 

 
Referencial 9 – 

Recursos humanos 

 
 
7.1 Recursos 

7.1.2 Pessoas 

“A instituição conta com mecanismos apropriados, 
aplicados de forma justa e transparente, para assegurar 
que o recrutamento, gestão e formação do seu pessoal 
docente e pessoal não-docente se efetua com as devidas 
garantias de qualificação e competência para que pos-
sam cumprir com eficácia as funções que lhes são pró-
prias” (Manual A3ES) 
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2.10 Comparação do Referencial 10. Recursos materiais e serviços (A3ES) com os 
respetivos pontos da NP EN ISO 9001:2015 

 
Referencial 

A3Es 
NP EN ISO 

9001:2015 
Observações 

Referencial 10– 
Recursos materiais 

e serviços 

7.1.3 
Infraestrutura 

7.1.4 Ambiente 
para a operacionali-
zação dos processos 

 
 
 
 
 
 
7.4 Comunicação 

9. Avaliação do 
Desempenho 

“A instituição está dotada de mecanismos que lhe 
permitem planear, gerir e melhorar os serviços e recur-
sos materiais com vista ao desenvolvimento adequado 
das aprendizagens dos estudantes e demais atividades 
científico-pedagógicas” 

“Disponibiliza uma variedade de recursos …, inclu-
indo aspetos relacionados com a segurança e o meio am-
biente, bem como com necessidades específicas de estu-
dantes portadores de deficiência) a apoio de tutoria, su-
pervisão e aconselhamento … aos estudantes...Tem em 
consideração as necessidades de grupos específicos…” 

“Dispõe de mecanismos que permitem a recolha e 
análise de informação relativa à manutenção, gestão e 
adequação dos recursos materiais e serviços de apoio; 

- Dotou-se de procedimentos para regular e garantir 
os correspondentes processos de tomada de decisão, im-
plementação e follow-up” (Manual A3ES) 

 
2.11. Comparação do Referencial 11. Gestão da informação (A3ES) com os res-

petivos pontos da NP EN ISO 9001:2015 
 

Referencial 
A3Es 

NP EN ISO 
9001:2015 

Observações 

Referencial 11 – 
Gestão da in-
formação 

7.5 Informação 
documentada 

7.5.1 Generalidades 
a) e b) 

“A instituição está dotada de mecanismos que permi-
tem garantir a recolha, análise e utilização dos resulta-
dos e de outra informação relevante para a gestão eficaz 
dos cursos e demais atividades.” (Manual A3ES) 

 
2.12. Comparação do Referencial 12. Informação pública (A3ES) com os respeti-

vos pontos da NP EN ISO 9001:2015 
 

Referencial 
A3Es 

NP EN ISO 
9001:2015 

Observações 

Referencial 12 – 
Informação pública 

7.4 Comunicação “A instituição está dotada de mecanismos que permi-
tem a publicação de informação clara, precisa, objetiva, 
atualizada, imparcial e facilmente acessível acerca das 
atividades que desenvolve.” (Manual A3ES) 
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2.13 Comparação do Referencial 13. Carácter cíclico da garantia externa da 
qualidade (A3ES) com os respetivos pontos da NP EN ISO 9001:2015 

 
Referencial 

A3Es 
NP EN ISO 

9001:2015 
Observações 

Referencial 13 – 
Caracter cíclico da 
garantia externa da 

qualidade 

9.2 Auditoria Interna “A instituição submete-se a processos de avaliação 
externa periódica, em linha com os Padrões e Orienta-
ções Europeus para o Ensino Superior” 

“…sistemas de recolha de informação fiável para o 
levantamento de resultados e outros dados e indicadores 
relevantes, que incluem, nomeadamente…Indicadores- 
chave de desempenho; O perfil da população estudantil; 
As taxas de progressão, sucesso e abandono … A satis-
fação dos estudantes com os seus cursos; Os recursos de 
aprendizagem e apoio aos estudantes …A empregabili-
dade e percursos profissionais dos graduados” (Manual 
A3ES). 

 
 

3. Conclusões 

A presente comparação demonstrou que a implementação do SGQ baseado na norma ISO 

9001:2015 cumpre todos os requisitos da A3ES e facilitando a organização das IES. No caso 

de uma possível auditoria pela A3ES, tem que se ter em consideração os critérios mencionados 

na Tabela anteriores. 
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