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Mensagem de Boas-Vindas 
 

Caros(as) Participantes no XI Encontro de Investigadores da Qualidade 
 

Passado mais de dois anos sobre o X Encontro, tivemos novamente, e de forma 
presencial, a oportunidade de partilhar e discutir ideias, experiências e investigação 
sobre a Qualidade e áreas afins, nas suas múltiplas vertentes e em diferentes contextos 
de aplicação. 

Neste XI Encontro foram apresentadas 60 comunicações organizadas em 13 sessões 
paralelas, que cobriram temas como a gestão da qualidade, os sistemas de gestão, a ISO 
9000, o lean/melhoria contínua ou a sustentabilidade, abarcando setores como o ensino 
superior ou os serviços. Tivemos também a oportunidade de poder ter entre nós o 
Professor Martí Casadesús Fa, da Universidade de Girona e da AQU Catalunya, que 
partilhou a sua visão pessoal sobre as tendências de investigação em gestão da 
qualidade numa sessão plenária. E pudemos assistir a uma mesa-redonda sobre 
Qualidade 4.0 e a ligação à investigação em meio empresarial, moderada pela nossa 
colega Professora Henriqueta Nóvoa e que contou com a participação dos Professores 
Marco Reis, da Universidade de Coimbra, e Eugénio Rocha, da Universidade de Aveiro, 
bem como da Doutora Anabela Antunes, da Prio Biocombustíveis, e do Engenheiro 
Nelson Ferreira, da Bosch Termotecnologia. 

A quantidade, qualidade e variedade das comunicações apresentadas permite-nos 
afirmar que este Encontro foi, de facto, um sucesso! E, portanto, nunca é demais 
agradecer a quem o tornou possível:  

- todos os autores dos artigos e das comunicações, que contribuíram para a 
qualidade científica do XI Encontro; 

- todos os participantes, que deram vida ao evento, e que terão a responsabilidade 
de levar a mensagem do Encontro para os seus ambientes profissionais, mas 
também pessoais; 

- os oradores da sessão plenária e da mesa-redonda, que aceitaram participar no 
Encontro, disponibilizando o seu tempo e partilhando o seu conhecimento e a sua 
experiência; 

- a Comissão Coordenadora da RIQUAL, que depositou na Comissão Organizadora 
e Científica deste XI Encontro a confiança para o organizar na Universidade de 
Aveiro. 

Esperamos que o XI Encontro de Investigadores da Qualidade tenha ido ao encontro das 
expectativas de todos, constituindo-se como mais um passo na consolidação e 
alargamento da investigação na área da Qualidade e da rede de investigadores que a 
torna possível. 
 

A Comissão Organizadora e Científica do XI Encontro de Investigadores da Qualidade 
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Programa Geral 
 

08:30 Receção dos participantes Átrio do Edifício da Reitoria 

09:00 Sessão de abertura Anfiteatro Renato Araújo | 
Edifício da Reitoria 

09:30 Sessão Plenária | Professor Martí 
Casadesús Fa 

Anfiteatro Renato Araújo | 
Edifício da Reitoria 

10:15 Pausa para café  

10:45 Sessões Paralelas Edifício do DEGEIT (7 salas) 

12:45 Almoço Complexo de Refeitórios do 
Crasto 

14:15 Sessões Paralelas Edifício do DEGEIT (6 salas) 

16:00 Pausa para café  

16:30 
Mesa Redonda | Qualidade 4.0 – 
Ligação à investigação em meio 
empresarial 

Anfiteatro Renato Araújo | 
Edifício da Reitoria 

17:45 Sessão Encerramento Anfiteatro Renato Araújo | 
Edifício da Reitoria 

--:-- Passeio de Moliceiro  
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Programa Sessões Paralelas (manhã) 
 

Ensino Superior I [chair: Ana Rolo] 

Ana Gabriela Gomes e Ana Rolo A “Execução” da Auditoria Interna 

Maria Mendes, Tuca Manuel e Augusto 
Ezequiel Afonso 

A avaliação de dissertações nos cursos de mestrado 
em educação: (des)articulações entre o referente e 
as decisões dos avaliadores 

Elisabeth Brito, Jorge Miguel-Oliveira, 
L.P.M. Abreu e Adelina Baptista 

10 anos de licenciatura em Gestão da Qualidade: 
balanço e novas perspetivas 

Elsa Pinto e Vanda Lima Qualidade nas Instituições de Ensino Superior: O 
que é comunicado nos websites institucionais? 

Paulo Morais, Hélder Pita e Manuel 
Matos 

Avaliação da Qualidade em Cursos Superiores 
Artísticos: uma proposta de Taxonomia das Artes 

Laerte Moreno, Érica Cayres e Abel de 
Jesus Benchmarking entre Cursos de Engenharia Mecânica 

Gestão da Qualidade I [chair: Luís Lourenço] 

Joana Afonso, Elsa Batista, Andreia 
Furtado, Miguel Álvares, Rui F. Martins 
e Isabel Godinho 

Calibration of an insulin pump by optical methods 

L. P. M. Abreu Aplicação do Modelo EFQM num Concessionário 
Automóvel: Estudo de Caso 

Catarina Cubo, Paulo Sampaio e Pedro 
Saraiva 

Estudo de caso sobre a integração de medições da 
qualidade numa multinacional 

Cristina Guardado Comunicar a investigação da Qualidade: 
caraterização das revistas científicas da área 

Gisselle Perez, Rafael Barajas, Ester 
Berenguer, Eva Garcia, Salvador Mena 
e Jose Luis García 

Quality Management System and the In Vitro 
Diagnostic Medical Devices Regulation: a challenge 
to start-up companies 
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Lean/Melhoria Contínua I [chair: João Matias] 

Elena Terradillos, Helena Navas e 
Fernando Charrua-Santos 

Proposta de um modelo para aprimorar a gestão de 
resíduos industriais através da Filosofia Lean e 
Indústria 4.0 

David Mendes, Helena Navas e 
Fernando Charrua-Santos 

Melhoramento da gestão da manutenção com base 
na Filosofia Lean orientada à Indústria 4.0 

Beatriz Santos e Helena Navas Aplicação da filosofia Lean Manufacturing num 
ambiente de Engineer-to-order 

Manuela Lamelas e Helena Navas Lean Manufacturing Aplicado à Melhoria de 
Processos Produtivos numa Empresa de Embalagens 

Vasco Soares e Helena Navas Proposta de um modelo de apoio à criação de 
soluções inovadoras em ambientes Lean Six Sigma 

Serviços I [chair: Patrícia Moura Sá] 

Daniela Cunha, Sofia Félix e Maria 
Georgina Morais 

O Contributo da Qualidade para a Transferência de 
Competências nos Municípios e Comunidades 
Intermunicipais 

Jorge Miguel-Oliveira e Elisabeth Brito Bombeiros portugueses: o retrato organizacional 

Carmen Alfaiate, Margarida Saraiva e 
Luís Pedro Gomes 

A Perceção da Qualidade e do Desempenho nos 
Cuidados de Saúde Primários no Agrupamento de 
Centros de Saúde do Alentejo Central 

Damiana Matos e Ana Sofia Rodrigues 
Satisfação dos utilizadores dos serviços de 
alimentação- Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo 

Luciane Souza 
Qualidade em serviços e estratégias de arquiteturas 
de escolha: o cenário da Disney no contexto da 
pandemia 
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ISO 9000 [chair: Georgina Morais] 

Beatriz Rocha, Jessica Rocha, Nuno 
Rodrigues e Jorge Miguel-Oliveira 

Impacte da COVID-19 no cumprimento dos 
requisitos ISO 9001 

Diana Reguenga, Odete Lopes e Daniel 
Gaspar 

Implementação e certificação de um sistema de 
gestão da qualidade numa microempresa 

Ana Matos e Cláudia Sousa Silva O papel da liderança nos Sistemas de Gestão da 
Qualidade 

Rute Vicente, Jorge Miguel-Oliveira e 
Adelina Baptista 

Certificação ISO 9001 e os seus impactes: estudo de 
caso 

Sustentabilidade [chair: Helena Alvelos] 

Rui Valente, Alexandra Pontes e Marta 
Pile 

SUSTENTABILIDADE Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) nas práticas das Instituições de 
Ensino e Formação - Ebook 

Tsiane Araujo 
Relatos ESG: um estudo das empresas listadas no 
Índice de Sustentabilidade Empresarial da Brasil 
Bolsa Balcão (B3) 

António Rodrigues Contribution of ISO standards to sustainable 
development goals 

Rui Carreira e José Vasconcelos 
Ferreira A qualidade na transição para a economia circular 

Teresa Nogueiro, Margarida Saraiva e 
Fátima Jorge 

A busca de sinergias entre a Qualidade e da 
Responsabilidade Social: Uma proposta de modelo 
para as Instituições de Ensino Superior 
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Sessão Temática I [chair: Sofia Bruckmann] 

Maria João Rosa e Sofia Bruckmann Gestão da Qualidade na UA: diferentes mecanismos, 
o mesmo propósito 

A. Teixeira e M. Rosa 
A Educação Doutoral na Universidade de Aveiro. 
Contributos do SubGQ_PD para a melhoria da 
qualidade dos programas doutorais. 

L. Castro, S. Bruckmann e L. Nazaré Sistemas de apoio à tomada de decisão: o novo 
Portal dos Indicadores da Universidade de Aveiro 

V. Carlos, S. Bruckmann e M. Rosa 

Orientações e princípios de design de Espaços de 
Ensino e Aprendizagem no Ensino Superior: o caso 
da Universidade de Aveiro no contexto do projeto 
europeu LTSHE 

J. Ribeiro e V. Proença Gestão da Qualidade nos SASUA. Uma realidade no 
dia-a-dia da organização. 
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Programa Sessões Paralelas (tarde) 
 

Ensino Superior II [chair: Rui Pulido Valente] 

Manuel Matos, Carla Brito, Vanessa 
Glória, Nádia Paixão e António Belo 

Dinâmica de respostas a questionários on-line face a 
apelos através de e-mail e redes sociais 

David Marques e Georgina Morais 

A importância da auditoria interna no Sistema 
Interno de Garantia da Qualidade nas Instituições 
Públicas de Ensino Superior Politécnico - estado da 
arte 

Narciso Dumbo, Sandra Chimuco e 
Angélica Vidal 

A avaliação do papel de um professor-orientador 
como garantia da qualidade do processo de 
formação do aluno: critério, atribuições e práticas 

Ana Raquel Xambre, Maria João Rosa e 
Helena Alvelos 

Quality Management System of HEIs: a survey of 
relevant quality indicators 

Albertina Pereira Cavaco Palma Para uma definição do papel do Provedor do 
Estudante no âmbito da qualidade institucional 

Gestão da Qualidade II [chair: Margarida Saraiva] 

Maria Helena Seabra Pedrosa, Mário 
Vaz e Joana Cristina Cardoso Guedes 

Moving from a reactive to a preventive ergonomic 
management approach in the manufacturing 
industry: impact on MSDs, workers´ well-being and 
organization indicators 

Dora Morgado, Leonardo Correia, 
Rodrigo Reis e Jorge Miguel-Oliveira A gestão da qualidade e as startup 

António Ramos Pires, Margarida 
Saraiva, Patrícia Moura Sá, Joana dos 
Guimarães Sá e Keylor Villalobos Moya 

Observatório da Qualidade - Um Projeto com 
contribuições para a ligação entre o conhecimento e 
a prática organizacional 

Bruna Rodrigues, Hugo Carvalho, 
Adelaide Campos e Elisabeth Brito 

A liderança numa empresa de automação industrial: 
alinhamento líderes - liderados 

 

 
  



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       14 

 

Lean/Melhoria Contínua II [chair: Helena Navas] 

Ana Sofia Gomes, Helena Alvelos e 
Maria João Rosa 

O processo de inspeção da qualidade na produção de 
pás eólicas: proposta de ações de melhoria 

Pedro Guimarães e Maria J. Rosa 
Melhoria da gestão da documentação no controlo e 
inspeção da qualidade: Caso de estudo numa empresa 
do setor das energias renováveis 

Sara Rodrigues e Helena Alvelos Melhoria da qualidade na linha de montagem de uma 
empresa do ramo automóvel 

Alexandra Sá e Helena Alvelos Improvement of internal defect management and data 
flow 

Serviços II [chair: Rogério Puga-Leal] 

Wendy Sofia Rodrigues 
A importância da promoção de produtos endógenos 
para o desenvolvimento local sustentável da CIM 
Região de Coimbra 

Helena Maria de Sousa Gomes da 
Silva, Margarida Saraiva e Fátima 
Jorge 

Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida 
Profissional, Familiar e Pessoal na APS-Administração 
dos Portos de Sines e do Algarve, S.A.: Implementação 
e certificação pela NP 4552:2016 

Luís Pedro Gomes, Carmen Alfaiate, 
Dora Almeida, Andreia Dionísio e 
Fátima Jorge 

Cultura Organizacional nas Unidades Prestadoras de 
Cuidados de Saúde Personalizados do Agrupamento de 
Centros de Saúde do Alentejo Central 

Elisabeth Brito e Jorge Miguel-
Oliveira 

A Qualidade nos municípios portugueses – retrato da 
sua maturidade 
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Sistemas de Gestão [chair: Luís Abreu] 

Margarida Saraiva, António Ramos 
Pires e Keylor Villalobos Moya 

Segurança e Saúde no Trabalho – Análise da 
Investigação Publicada na Revista TMQ (2009-2020) 

Bruna Rodrigues, Hugo Carvalho, 
Adelaide Campos e Adelina Baptista 

Indicadores de Desempenho Organizacional em 
Sistemas de Gestão Integrados (SGI) 

Sara Condeço e Ana Mata 
Medidas de Proteção nos Laboratórios de Química e 
Ambiente da Escola Superior de Tecnologia de 
Setúbal em contexto de Pandemia Covid-19 

Ana Rita Martins Seco, Cláudia Daniela 
Figueiredo Nico, Edna Patrícia 
Cerqueira Borges, Eva Rafael Coelho 
Santiago, Gisela Cristiano Silva e Luís 
Alberto Dias da Paz 

O desafio dos Sistemas de Gestão na preparação e 
resposta à emergência 

Damiana Matos, Ana Sofia Rodrigues, 
Sandra Alpuim Gonçalves, Mariana 
Santos e Maria Clara Silva 

Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho no 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Sessão Temática II [chair: Gonçalo Santinha]                                 sala 10.2.3 

Maria João Rosa, Patrícia Moura e Sá 
e Gonçalo Santinha 

Instrumentos de Avaliação da Qualidade em 
Serviços. Casos de Aplicação em Diferentes 
Contextos Organizacionais. 

Patrícia Moura e Sá, Maria João Rosa, 
Gonçalo Santinha e Cátia Valente 

Quality Assessment of the Services Delivered by a 
Court, Based on the Perceptions of Users, 
Magistrates, and Court Officials 

Ana I. Melo e Gonçalo Santinha Hospitals’ Quality Assessment Through SERVQUAL: 
A Portuguese Exploratory Analysis 

Carla Gomes, Marlene Amorim e Mário 
Rodrigues 

Deriving Quality Insights from the Analysis of Online 
Reviews: An Exploratory Study for Hospital Services 
in Portugal 

Gonçalo Santinha, Patrícia Moura e Sá 
e Maria João Rosa 
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Tendencias en la investigación en gestión de la calidad: Una visión 
personal 

Martí Casadesús 

Universidade de Girona, AQU Catalunya 
 

En las últimas décadas, y muy consistentemente, la constante evolución en las prácticas de 
gestión empresarial se ha retroalimentado con una evolución en paralelo de las investigaciones 
en el ámbito de la gestión de la calidad. Así, en el marco del clásico esquema de “control de la 
calidad”, “aseguramiento de la calidad” y “gestión de la calidad total”, han aparecido nuevos 
retos en el ámbito de calidad como son: el impacto del big data, la gestión de la calidad en la 
cadena de suministro o la calidad de los servicios web, por ejemplo. 

Ahora bien, ¿todas estas nuevas tendencias en investigación pueden estructurarse de alguna 
forma? ¿Se centran en unos objetivos generales únicos? Con este objetivo, ello nos lleva a 
plantear la posibilidad de que en entorno en el que se empieza a definir la Industria 5.0., tal y 
como exploratoriamente define la UE (European Commission, 2021), ¿tiene sentido pensar en 
una Calidad 5.0?.  Y así pues, ¿tiene sentido una investigación en Calidad 5.0?. Una investigación 
que debería estar centrada en los aspectos humanos de la industria, la sostenibilidad y la 
resiliencia. Una gestión de la calidad que se alinee con los principales objetivos de la humanidad, 
más allá del crecimiento y el mantenimiento del trabajo, permitiendo a la industria situarse 
como uno de los principales proveedores resilientes de la prosperidad mundial.  La presente 
ponencia, de una forma muy personal y exploratoria, plantea y discute acerca de esta posibilidad 
totalmente novedosa a día de hoy. 

Todo ello en un marco, en el que la estrategia de generación de conocimiento de los grupos de 
investigación, así como la difusión de los resultados de investigación obtenidos, también está 
sufriendo importantes cambios. Aportaciones como el Manifiesto de Leiden (Hicks et al, 2015) 
o la Declaración de San Francisco (DORA), sin duda, modificaran las estrategias de investigación 
a nivel general. El ámbito de gestión de la calidad no será tampoco inmune a esta evolución.  
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GESTÃO DA QUALIDADE NA UA: DIFERENTES MECANISMOS, O MESMO 
PROPÓSITO 

Maria João Rosa | m.joao@ua.pt 

Universidade de Aveiro 

Sofia Bruckmann | sofiasb@ua.pt 

Universidade de Aveiro 
 

1. INTRODUÇÃO 

A sessão temática que aqui se propõe pretende enquadrar um conjunto de apresentações sobre 
o tema da Qualidade que se focam especificamente em diferentes práticas e mecanismos 
instituídos na Universidade de Aveiro e que visam um mesmo propósito: garantia da qualidade 
em diversas áreas de ação da instituição. 

A Universidade de Aveiro é uma instituição que, nos seus documentos estratégicos, assume a 
Qualidade como um elemento chave e transversal às vertentes nucleares da sua missão. Tem o 
seu Sistema de Informação (SIUA) e uma Vice-Reitoria para a Qualidade instituídos desde 1997, 
tendo sido o seu Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ_UA) já certificado pela Agência 
de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) desde 2017, por um período de seis anos. 

Apesar de o SIGQ_UA ter assentado, inicialmente, sobretudo na dimensão Ensino, com um 
desenvolvimento mais forte do seu Subsistema de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino 
Aprendizagem na UA (SGQ_ensino), a UA tem continuadamente ampliado a sua abrangência 
para que incida, de igual modo, nas restantes áreas nucleares da sua missão (a investigação e a 
cooperação) e ainda, de forma transversal, nos serviços. 

O contexto que acaba de se descrever permite perceber que a Universidade de Aveiro tem um 
sistema de garantia da qualidade bem amadurecido e que se estende a diversos setores da 
atividade da instituição, que torna interessante estudar. No âmbito da sessão temática que aqui 
se propõe, irá dar-se destaque a quatro componentes distintas de práticas e mecanismos que a 
instituição implementou e que abrangem diferentes partes do seu SIGQ, bem como diferentes 
unidades e serviços: 

1. Subsistema de Garantia da Qualidade dos Programas Doutorais (SubGQ_PD) 

A Universidade de Aveiro alargou o seu SGQ_ensino por forma a contemplar a garantia da 
qualidade também na oferta formativa de 3.º ciclo, o que não acontecia até 2018. 

A apresentação que será feita no âmbito da presente sessão temática é um estudo de caso sobre 
a extensão do sistema de garantia da qualidade da Universidade de Aveiro aos programas 
doutorais (SubGQ_PD). A formação de 3.º Ciclo, no modelo pós-Bolonha, passou a incluir duas 
vertentes: uma letiva, com um 1.º ano em que são lecionadas unidades curriculares; e outra de 
investigação, nos 2 a 3 anos subsequentes, em que é desenvolvido o trabalho de pesquisa e 
redação de uma dissertação. O alargamento do SGQ_ensino para passar a abranger os 
Programas Doutorais teve, por esta razão, alguns desafios que importa discutir. 
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2. Implementação do novo Portal dos Indicadores 

A Universidade de Aveiro lançou em abril de 2021 um novo Portal dos Indicadores que resultou 
de um processo de revisão e evolução do Portal dos Indicadores que existia já na UA. O novo 
Portal dos Indicadores considera um conjunto de indicadores trabalhado pela instituição junto 
dos atores que estão mais diretamente envolvidos em cada uma das áreas consideradas e 
disponibiliza relatórios e dashboards, numa nova arquitetura. 

Trata-se de uma importante evolução no sentido da materialização da democratização do 
conhecimento e dos dados para gestores e decisores e de um importante instrumento de que a 
UA dispõe de suporte à tomada de decisão. 

3. Conceção e implementação de espaços de ensino e aprendizagem para práticas de 
ensino inovadoras 

Ciente da importância que os espaços de ensino e aprendizagem (E&A) têm no envolvimento e 
desempenho dos estudantes, a Universidade de Aveiro (UA) é um dos parceiros de um projeto 
Erasmus+ que visa o desenvolvimento de um conjunto de princípios-chave nos quais as 
universidades se poderão basear para a conceção, construção e desenvolvimento de novos e 
inovadores espaços para o E&A. 

É com base nos primeiros resultados já obtidos neste projeto – Learning and Teaching Spaces in 
Higher Education – que esta comunicação dará conta da situação na UA, nomeadamente ao 
nível da política e estratégia definidas para este efeito, dos espaços efetivamente 
implementados, e respetivos princípios de qualidade. 

4. Gestão da Qualidade nos SASUA. Uma realidade no dia-a-dia da organização 

Apresentação do desenvolvimento e implementação de um Manual de Processos nos Serviços 
de Ação Social da Universidade de Aveiro (SASUA), que se aplica às atividades e serviços 
prestados por estes serviços. O leque de atividades abrangidas neste contexto é extenso, 
incluindo as atividades administrativas e financeiras, bem como os processos de missão 
respeitantes a áreas de atuação destes Serviços como as bolsas, o alojamento, a alimentação, a 
saúde, o desporto e a cultura. 

O Manual de Processos articula-se com a política de Qualidade da UA e com o seu Manual da 
Qualidade (MQ), e com normas de qualidade que integram o Sistema de Garantia da Qualidade 
da UA. 
 

2. PARTICIPANTES 

 A. Teixeira e M. Rosa. A Educação Doutoral na Universidade de Aveiro. Contributos do 
SubGQ_PD para a melhoria da qualidade dos programas doutorais. 

 L. Castro, S. Bruckmann e L. Nazaré. Sistemas de apoio à tomada de decisão: o novo 
Portal dos Indicadores da Universidade de Aveiro. 

 V. Carlos, S. Bruckmann e M. Rosa. Orientações e princípios de design de Espaços de 
Ensino e Aprendizagem no Ensino Superior: o caso da Universidade de Aveiro no contexto 
do projeto europeu LTSHE. 
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 J. Ribeiro e V. Proença. Gestão da Qualidade nos SASUA. Uma realidade no dia-a-dia da 
organização. 

 

3. RESUMOS DOS TRABALHOS 
 

3.1. A Educação Doutoral na Universidade de Aveiro. Contributos do SubGQ_PD para a 
melhoria da qualidade dos programas doutorais. 

A Educação doutoral tem sofrido mudanças consideráveis nas últimas décadas, resultantes não 
só do crescimento acentuado do número de estudantes que ingressam em programas doutorais, 
mas também do número cada vez maior e da considerável diversidade desta oferta educativa 
em cada vez mais universidades. 

Cardoso et al. (2020) sumariam um conjunto de fatores que levaram à transformação da 
educação doutoral, incluindo a diversificação do perfil dos candidatos a doutoramento, 
alterações na organização e estrutura dos doutoramentos e a assunção de que um 
doutoramento é atualmente um terceiro ciclo de estudos, na lógica preconizada pelo processo 
de Bolonha. A educação doutoral é também cada vez mais encarada como um recurso 
estratégico para a sociedade e economia do conhecimento e, como tal, alvo de atenção e 
intervenção políticas. Neste contexto, a qualidade da educação doutoral passou a estar também 
sob o escrutínio de sistemas internos e externos de garantia da qualidade. 

Foi neste contexto que a Universidade de Aveiro (UA), no âmbito da sua Escola Doutoral, decidiu 
desenhar e implementar um subsistema para a garantia da qualidade dos programas doutorais 
(SubGQ_PD), alinhado e sendo parte integrante do seu sistema interno de garantia da 
qualidade. Devido às especificidades da educação doutoral, considerada como uma ‘ponte’ 
entre o ensino e a investigação, o desafio consistiu no desenho de um subsistema capaz de 
incluir estas duas componentes e de assegurar e melhorar eficazmente a qualidade dos 
programas doutorais da UA. Como tal, o desenho do SubGQ_PD partiu do pressuposto que os 
programas doutorais incluem uma componente de trabalhos de investigação e outra de curso 
de doutoramento, enfatizando a necessidade de identificar as forças e fraquezas de ambos para 
responder à questão: Como garantir e melhorar a qualidade dos programas doutorais da UA? 

Com a presente comunicação pretende-se apresentar o SubGQ_PD, incluindo os passos 
seguidos no seu desenho e implementação e alguns dos principais resultados alcançados com o 
mesmo até à data. De destacar que com o SubGQ_PD em funcionamento tem sido possível 
detetar boas práticas que podem e devem ser partilhadas entre todos os atores envolvidos na 
educação doutoral na UA, bem como a deteção de algumas situações problemáticas que têm 
sido alvo de análise e tomada de ações corretivas. Globalmente pode afirmar-se que o 
SubGQ_PD cumpre o seu propósito, tendo-se afirmado como um mecanismo relevante para a 
melhoria continuada da qualidade da educação doutoral da UA. 
 

 

 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       29 

3.2. Sistemas de apoio à tomada de decisão: o novo Portal dos Indicadores da Universidade 
de Aveiro 

A expansão e massificação dos sistemas de ensino superior (ES) a nível mundial tiveram 
repercussões diretas na forma como as instituições de ensino superior (IES) se organizam, 
estruturam, interagem com a sociedade, bem como na sua relação com a tutela, e ainda nos 
seus modelos de governo e gestão. O rápido aumento do número de estudantes que passaram 
a frequentá-las representou um grande acréscimo da despesa no ES e a atenção da sociedade 
no geral voltou-se para as IES, exigindo-se delas uma maior transparência e responsabilização 
(Ferlie, Musselin & Andresani, 2008; Manatos, Sarrico & Rosa, 2016). 

É neste contexto que, por um lado, surgem algumas reformas importantes do ES que vieram 
alterar o modelo organizacional tradicional das IES e, por outro, surge também uma maior 
preocupação com questões relacionadas com qualidade e a inerente necessidade de recolha de 
dados que permitam suportar os sistemas de tomada de decisão nas instituições. 

O ES não foi alheio ao crescente aumento da pressão sobre as instituições para que prestem 
serviços de qualidade e é nesse novo contexto managerialista que as IES implementam sistemas 
de garantia da qualidade (SGQ) de suporte à tomada de decisão fiável (Mora, Wang, Gómez, 
Rainsighani & Shevshenko, 2017) 

A presente comunicação visa apresentar o novo Portal dos Indicadores da Universidade de 
Aveiro (UA), lançado em 2021. Acompanhando a (r)evolução tecnológica na área da ciência de 
dados e tendo a UA diversas plataformas informáticas críticas para o seu funcionamento 
enquanto instituição, nos últimos anos houve o cuidado de recolher esses dados de forma a 
extrair informação valiosa para apoiar a tomada de decisão. Abandonou-se a produção de 
Relatórios standard com informação estática. O novo Portal dos Indicadores traz Inovação em 
várias vertentes, das quais destacamos três componentes: 

 Plataforma intuitiva, dinâmica e responsiva; 
 Informação complexa organizada de forma hierárquica em dashboards; 
 A tomada de decisão está nas mãos do utilizador. 

O novo Portal dos Indicadores é uma materialização da democratização do conhecimento e dos 
dados para gestores e decisores. 
 

3.3. Orientações e princípios de design de Espaços de Ensino e Aprendizagem no Ensino 
Superior: o caso da Universidade de Aveiro no contexto do projeto europeu LTSHE 

O papel e a importância dos espaços de ensino e aprendizagem (E&A) no Ensino Superior (ES) 
carece de investigação (Temple, 2008). No entanto, é amplamente aceite que os espaços de 
E&A, tanto físicos como virtuais e híbridos, têm impacto no envolvimento e desempenho dos 
estudantes e dos professores (Granito & Santana, 2016), sendo por isso considerados como 
"terceiro pedagogo" (Talbert & Mor-Avi, 2019).  

Com base nos resultados do projeto Erasmus+ LTSHE (2021), a comunicação analisa a prática e 
as políticas na conceção e implementação de espaços E&A no ES português e concretamente no 
caso da Universidade de Aveiro (UA). O principal objetivo é contribuir para uma proposta de 
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princípios de design, implementação e uso de espaços de E&A que possam informar o 
desenvolvimento de espaços de aprendizagem mais adequados. Os referidos princípios ou 
critérios de qualidade são inferidos de políticas e práticas observadas na UA (LTSHE, 2021) e 
decorrentes de critérios teóricos para a avaliação de espaços de E&A (Imms et al., 2016) e de 
princípios de design sugeridos na literatura (Finkelstein et al., 2016).  

Metodologicamente, baseia-se numa análise de conteúdo comparativa de documentos 
relevantes (leis nacionais, documentos estratégicos e planos de desenvolvimento da instituição) 
e de literatura académica sobre espaços e teorias de E&A, bem como de entrevistas individuais 
e do tipo grupo focal a diferentes perfis de atores da Universidade de Aveiro.  

A análise do sistema de ES mostra que as políticas de ES apresentam requisitos legais, 
regulamentos administrativos ou objetivos estratégicos muito escassos sobre a conceção e 
implementação de espaços de E&A. No entanto, os resultados do projeto LTSHE (2021) para o 
caso da UA, permitem identificar um conjunto de princípios sobre a conceção e implementação 
de espaços de E&A, tais como serem espaços físicos, virtuais ou híbridos integrativos, apoiados 
e financiados de forma duradoura, integrados nas estratégias das instituições de ES, informados 
por teorias didáticas, entre outros, que serão detalhados e classificados na comunicação. Serão 
também identificados novos espaços, com intervenções em curso, de caráter inovador, na UA. 
 

3.4. Gestão da Qualidade nos SASUA. Uma realidade no dia-a-dia da organização 
A opção pela Qualidade nos Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro (SASUA) teve 
como propósito a formalização e uniformização de normas e métodos de trabalho, visando o 
desenvolvimento e a orientação para a tarefa, com o objetivo de disciplinar a gestão e a 
execução das atividades, de estabelecer métodos de trabalho e procedimentos de controlo e de 
implementar circuitos de informação e de documentação eficientes e eficazes. 

Neste sentido desenvolveu-se o Manual de Processos (MP) - atualizado sempre que necessário 
- aplicado às atividades e aos serviços prestados pelos SASUA, que inclui os processos de suporte 
respeitantes às atividades administrativas e financeiras, bem como os processos de missão 
respeitantes a áreas de atuação, como as bolsas, o alojamento, a alimentação, a saúde, o 
desporto e a cultura. 

O MP insere-se numa política exigente de promoção de patamares consolidados de qualidade, 
em estreita ligação com o Manual da Qualidade (MQ), com o Manual da Organização (MO) e 
com as normas da qualidade que lhe estão subjacentes, e que integram o Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ), procurando consolidar um caminho de excelência que se pretende para os 
serviços a desenvolver e a prestar pelos SASUA que, através do MP e da política de qualidade 
estabelecida, procuram fundamentalmente: 

- Estruturar de forma articulada os seus processos; 

- Descrever e implementar o SGQ em todas as suas estruturas funcionais e fazer com que os 
trabalhadores se sintam parte ativa e integrante na gestão e no desenvolvimento do SGQ; 

 - Apresentar o SGQ e demonstrar a sua conformidade com a Norma NP EN ISO 9001:2015 e 
com os requisitos de qualidade definidos; 

 - Tornar a organização do SGQ compreensível e acessível a todos os trabalhadores, de modo a 
que as responsabilidades de cada um sejam compreendidas e intuídas, assim como as suas 
relações funcionais; 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       31 

 - Dar a conhecer à comunidade académica o conjunto de processos implementados, próprios e 
transversais à UA, no sentido de promover a sua melhoria contínua; 

 - Envolver a comunidade académica e os fornecedores, enquanto parceiros, na melhoria 
contínua dos processos dos SASUA; 

 - Fortalecer o compromisso da Instituição com os seus parceiros e envolvente externa, 
nomeadamente no que respeita ao cumprimento das suas obrigações legais; 

- Proporcionar serviços de qualidade à comunidade universitária, visando a melhor relação 
qualidade/serviço; 

- Satisfazer expectativas e resolver problemas, preferencialmente com uma atuação preventiva, 
e promover o sucesso escolar e a frequência bem-sucedida do ensino superior. 

- Comunicar a política de qualidade e os seus procedimentos e requisitos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A investigação sobre a qualidade dos serviços iniciou-se com a designada Escola Nórdica, na qual 
Gronroos (1984) propôs pela primeira vez uma distinção entre as dimensões técnica e funcional. 
Para este autor, a dimensão técnica da qualidade dos serviços está associada ao “Que”, ou seja, 
que serviço é fornecido, enquanto a dimensão funcional representa o “Como”, isto é, a forma 
através da qual o serviço é fornecido.  

Entre os instrumentos que tipicamente se usam para avaliar a qualidade dos serviços, 
independentemente da sua natureza (privada ou pública), importa destacar o SERVQUAL 
(Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988) e o SERVPERF (Cronin e Taylor, 1992). Estes instrumentos 
são considerados genéricos e aplicáveis a diferentes tipos de serviços. A aplicação dos mesmos 
baseia-se num questionário com 22 itens, agrupados em 5 dimensões de qualidade dos serviços: 
tangibilidade, confiabilidade, capacidade de resposta, garantia e empatia. A principal diferença 
entre os dois decorre dos paradigmas que lhes estão subjacentes e que traduzem a forma como 
os utilizadores avaliam a qualidade de um serviço. Enquanto no SERVQUAL se assume que estes 
avaliam a qualidade de um serviço comparando as expectativas que têm sobre o mesmo com as 
perceções obtidas aquando do seu fornecimento (paradigma da desconfirmação), o SERVPERF 
baseia-se no pressuposto de qua a qualidade de um serviço é apenas consequência do seu 
desempenho (paradigma da perceção). 

A aplicação generalizada do SERVQUAL e do SERVPERF dos últimos anos, nomeadamente em 
alguns tipos de serviços, levou também a que novos instrumentos tivessem sido desenvolvidos 
a partir destes, com o propósito de avaliar serviços específicos. Neste contexto são de destacar, 
por exemplo, o HedPerf, para o caso do ensino superior, o LibQUAL+, para bibliotecas, ou o 
DINESERV para restaurantes. 

A presente sessão temática tem como objetivo discutir a importância e validade destes 
instrumentos, e de outros desenvolvidos a partir deles, para a avaliação da qualidade de 
diferentes tipos de serviços públicos, recorrendo a exemplos da sua aplicação em setores e 
contextos organizacionais diversos, como o ensino superior, a saúde e a justiça. Apesar de terem 
sido desenvolvidos há já algumas décadas, é de notar não só a relevância que o SERVQUAL e o 
SERVPERF continuam a ter para medir a qualidade de diferentes tipos de serviços, mas também 
o seu potencial enquanto fonte de inspiração para o desenvolvimento de adaptações setoriais 
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ancoradas nas mesmas dimensões base de qualidade. De referir, igualmente, o potencial destes 
modelos para a melhoria da qualidade funcional dos serviços em que são aplicados, através da 
identificação das áreas que precisam de ser melhoradas. 
 

2. PARTICIPANTES 

A sessão temática proposta inclui a apresentação e discussão dos seguintes quatro trabalhos: 

1) Quality Assessment of the Services Delivered by a Court, Based on the Perceptions of 
Users, Magistrates, and Court Officials 
Patrícia Moura e Sá, Maria João Rosa, Gonçalo Santinha e Cátia Valente 
 

2) Hospitals’ Quality Assessment Through SERVQUAL: A Portuguese Exploratory Analysis 
Ana I. Melo e Gonçalo Santinha 
 

3) Deriving Quality Insights from the Analysis of Online Reviews: An Exploratory Study for 
Hospital Services in Portugal 
Carla Gomes, Marlene Amorim e Mário Rodrigues 
 

4) The Use of the Hedperf Evaluation Scale to Assess Service Quality in Higher Education 
Institutions: A Systematic Literature Review  
Gonçalo Santinha, Patrícia Moura e Sá e Maria João Rosa 

 

3. RESUMOS DOS TRABALHOS 
 

3.1. Quality Assessment of the Services Delivered by a Court, Based on the Perceptions of 
Users, Magistrates, and Court Officials 

There is a large consensus that citizens’ expectations regarding public services have increased 
over the recent decades, becoming an important driver to improve such services’ services 
quality. High quality public services are expected to be delivered with integrity, and are focused 
on citizens’ needs, being effective, transparent, and accessible to all, including those who are 
more vulnerable. However, compared to other areas of the public sector, the judiciary context 
has, surprisingly, attracted considerably less attention, and very few studies have been carried 
out to analyse the quality of the services provided by the courts. 

This work (Sá et al., 2021) aims to measure the quality of the services delivered by a court by 
assessing the satisfaction of court users and ‘service providers’, i.e., magistrates and court 
officials. For that purpose, a case study was carried out and data was collected by means of a 
questionnaire based on the SERVPERF instrument, in which perceived service quality is 
measured, considering court users, magistrates, and court officials’ perceptions of post-service 
performance. One hundred and fifty-eight questionnaires were successfully returned. An in-
depth interview was later conducted to the court administrator to gain a richer understanding 
of the results achieved and ask follow-up questions. Overall, findings revealed that court users, 
magistrates, and court officials clearly have a positive view of the services provided, although 
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improvement is needed, particularly in the court’s facilities and technological equipment. The 
current research sheds some light on the potentialities and difficulties of assessing service 
quality in the judiciary and contributes to the validation of the SERVPERF instrument in this 
context. 
 

3.2. Hospitals’ Quality Assessment Through SERVQUAL: A Portuguese Exploratory Analysis 

In these last two decades, service quality assessment has gained attention in healthcare 
research. As such, the importance of assessing patient’s satisfaction with the quality of the 
services provided has been extensively recognized, being assumed that higher levels of service 
quality lead to higher levels of ‘consumer’ satisfaction.  

The aim of this paper is to discuss the quality of health services in two Portuguese hospitals by 
assessing the level of patient’s satisfaction, according to gender, age and medical specialty units, 
using SERVQUAL. Mixed methods, which included interviews and a questionnaire, were used to 
collect data.  

Results indicate that perceived health care service performance generally falls short of 
expectations except in the physical elements of service quality ('Tangibility'), as opposed to 
'Empathy' and 'Guarantee', which are the ones patients are less satisfied with. Data also showed 
that the patients who are more satisfied are females, patients over 65 years old and those who 
attended the specialty Anesthesiology. The least satisfied are males, patients aged between 18 
and 34 years old, and those who attended the specialty Woman and Children. 
 

3.3. Deriving Quality Insights from the Analysis of Online Reviews: An Exploratory Study for 
Hospital Services in Portugal 

The reviews produced by service consumers offer a rich information source for quality 
managers. In recent years the volume of online reviews has been consistently growing across 
service sectors. However, many organizations still lack standardized approaches and tools to 
allow for the systematic monitoring of users’ online comments. In health services this is also the 
case, as managers are lagging in the ability to make use of such data from patients’ voices for 
improving the quality of the services provided. If organizations fail to develop the right 
capabilities to consider users’ online reviews and feedback, they risk missing important quality 
failure alerts. In this study we conducted a qualitative analysis of patients’ reviews for healthcare 
services in Portugal, building on a sample of data extracted from Google comments platform for 
Portuguese public hospitals.  

Health services enact several dimensions that are evaluated by users, including trust. Health 
service experiences are very heterogeneous and often require a great amount of participation 
and collaboration from the users. These characteristics contribute to the uniqueness of each 
service experience and, for the inherent difficulties in assessing the quality of specific service 
attributes a priory. In this study the data analysis allowed for the identification of key indicators 
that can be used to monitor the behavior of online comments and that can support the 
identification of changes in the performance and quality of these services. The study also offers 
a classification of users’ comments across the prevalent service quality dimensions reporting the 
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major quality management themes addressed by hospital users in their online expressions and 
advances guidelines to support the structured analysis and visualization of results from online 
users’ word of mouth data. 
 

3.4. The Use of the Hedperf Evaluation Scale to Assess Service Quality in Higher Education 
Institutions: A Systematic Literature Review 
The HedPerf evaluation scale was proposed by Firdhaus Abdullah in 2005. Although based on 
the SERVQUAL and SERVPERF models, the HedPerf was specifically developed to the higher 
education context, from a student’s perspective. As such, Abdullah(2006) presented a modified 
version of the assessment instrument, suggesting five evaluation criteria (dimensions): non-
academic aspects, academic aspects, reputation, access and program issues. But how far has 
this model been applied to higher education institutions and how effective is it in assessing 
service quality in this particular organisational context? Bearing in mind this main research 
question, boolean queries were prepared to analyse all the articles related to HedPerf and, 
accordingly, conduct a systematic literature review. Concretely, this review aims to identify the 
relevance of this evaluation scale for managing the quality of higher education institutions, at a 
time when these institutions are more and more called to demonstrate they assure and improve 
the quality of their main activities, namely teaching and learning, research and relation with 
society. 

Following the guidelines of the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses (PRISMA), a full search of the Elsevier Scopus database was conducted using the search 
query ((“hedperf” OR “servperf” OR “servqual”) AND ("higher education" OR “universities” OR 
“university”)) in the title, abstract or keywords of the indexed documents. Language of the 
documents was limited to English. Overall, 365 documents were identified. After a first reading 
of the abstracts, 229 were kept for further analysis. From these, 20 referred to applications of 
the HedPerf scale, making the corpus of our analysis. 

Preliminary results point to the HedPerf targeting mostly the student population in relation to 
the way they evaluate their higher education experience, without focusing on any specific 
service. The studies mainly use the HedPerf either to assess the quality of the higher education 
institutions services according to the proposed scale or to define the dimensions of services 
quality in this particular organisational context. Different methodological approaches were 
used, mostly quantitative ones (e.g. multilevel regression analysis, analysis of variance, 
structural equation modelling). Reliability and validity of the scales were tested in most but not 
all the studies reported. As for the effectiveness of the HedPerf, it seems that it may indeed be 
a useful model, although some limitations and needs of adaptation (e.g. for blended learning) 
exist. 

To conclude, and although there is not a widespread use of the HedPerf reported in the 
literature, this evaluation scale has indeed some potential to be used in higher education 
institutions as an additional instrument to assess and improve their functional quality. 
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O provedor do estudante, introduzido pelo RJIES (2007), constitui um órgão unipessoal, sem 
poder deliberativo, cuja ação deve ser desenvolvida em colaboração com as associações de 
estudantes e os demais órgãos e serviços da instituição. A ação do provedor não se encontra 
caracterizada no RJIES, o que tem levado a uma diversidade de interpretações quer sobre o seu 
perfil e o modo da sua designação quer sobre o seu papel no âmbito das políticas para a 
qualidade interna das instituições. Neste artigo reflete-se sobre o papel de provedor de 
estudante, a partir de uma análise das queixas e da subsequente ação do provedor, numa 
instituição do ensino superior politécnico. O estudo baseia-se nos relatórios anuais da 
provedoria dos últimos seis anos, compreendendo uma análise quantitativa cruzada com uma 
análise de conteúdo das queixas e da metodologia usada no tratamento das mesmas. Os dados 
assim obtidos são confrontados com as decorrentes alterações verificadas ao nível da 
organização administrativa e pedagógica da instituição. Tendo como pressupostos teóricos o 
quadro atual das políticas europeias para a qualidade (ESG, 2015) e o conceito de “Terceira 
Geração da Gestão da Qualidade” (Foster e Jonker, 2003), a conclusão do estudo é de que, ainda 
que não fazendo formalmente parte do sistema da qualidade, a ação do provedor teve um 
impacto positivo ao contribuir para a integração da perspetiva dos estudantes no processo de 
melhoria da qualidade institucional. 
 

Palavras Chave: Ensino Superior, Estudantes, Provedor do Estudante, Qualidade Institucional 
 

 

O artigo completo encontra-se na Revista TMQ - nº13. 
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A “EXECUÇÃO” DA AUDITORIA INTERNA 
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O Sistema Integrado de Gestão e Garantia da Qualidade (SIGGQ), em concreto, o do Instituto 
Politécnico de Setúbal (IPS) pretende melhorar a qualidade de todos os serviços prestados, 
sobretudo a oferta formativa, as atividades de investigação e desenvolvimento e a transferência 
de conhecimento e tecnologia. Este sistema, que foi recentemente creditado por 6 anos, a partir 
de 2017, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), encontra-se 
definido no manual da qualidade do IPS, que tem como objetivo garantir que todas as atividades 
são monitorizadas e avaliadas periodicamente, segundo os requisitos dos referenciais da A3ES, 
2016. 

De forma a fazer um acompanhamento contínuo do estado de maturidade do SIGGQ do IPS, 
foram formados auditores internos, agrupados em equipas auditoras, responsáveis por auditar 
as atividades dos processos principais e de suporte que compõem o SIGGQ. 

Cada auditoria interna é composta por várias fases: o planeamento, que consiste na preparação 
da auditoria; a execução, que engloba a identificação dos requisitos a analisar, bem como a 
recolha de evidências e a preparação das entrevistas e a apresentação dos resultados 
compilados num relatório de auditoria que sintetiza a informação analisada em 
desenvolvimento insuficiente, parcial ou muito avançado, sob a forma de pontos fortes e 
identificação de ações de melhoria. Este trabalho, tem como objetivo a descrição da etapa de 
execução de uma auditoria interna, visando servir de orientação a todos os que venham a 
integrar equipas de auditoria. Como resultado obtivemos dois fluxogramas, que pretendem 
descrever de forma sintética esta fase do processo. 
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COMUNICAR A INVESTIGAÇÃO DA QUALIDADE: CARATERIZAÇÃO DAS 
REVISTAS CIENTÍFICAS DA ÁREA 

Cristina Guardado | cguardado@ua.pt 

University of Aveiro 
 

Sendo a construção do conhecimento científico um empreendimento coletivo (Caraça, 2001), a 
comunicação dos seus resultados é fundamental para o desenvolvimento e afirmação de 
qualquer área científica (Cronin 2003). Embora os canais usados para essa divulgação sejam 
variados, as revistas científicas estão entre os mais valorizados. 

Partindo do pressuposto acima, o trabalho que aqui se apresenta tem como propósito fazer um 
levantamento e caraterização das revistas científicas da área da Qualidade, presentes nas 
principais plataformas digitais. Esta seleção teve em conta não apenas as bases de dados com 
maior valorização pelo Sistema Científico e Tecnológico Nacional, como a SCOPUS e a Web of 
Science, mas outras, como a LATINDEX, a RedALyC e a SciELO, que incluem periódicos ibero-
americanos nos quais os investigadores tendem a publicar estudos de abrangência local ou 
regional. Pretende-se, pois, disponibilizar informação que permita aos investigadores orientar 
as suas estratégias de comunicação da investigação desenvolvida, individualmente ou em rede, 
através de um conhecimento mais aprofundado das revistas científicas. 

A análise incide sobre aspetos como as políticas editoriais, os modelos de publicação (aberto ou 
fechado), a disponibilização de conteúdos em ambientes digitais, a indexação dos periódicos 
identificados, entre outros. 
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O CONTRIBUTO DA QUALIDADE PARA A TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS E COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS 
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Docente e Vice-Presidente do ISCAC 
 

O estudo visa relacionar nos municípios e entidades intermunicipais certificadas a existência da 
qualidade como mais-valia na transferência de competências. Pretende-se destacar a norma NP 
EN ISO 9001:2015, na melhoria contínua dos procedimentos das entidades que a ela recorrem 
para implementação do Sistema de Gestão da Qualidade. Desde 2007, tem-se vindo a operar 
uma transferência de competências para os municípios, nomeadamente na educação com 
celebração de protocolos que abrangem os 2º e 3º ciclos. Recentemente a Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto veio aprofundar esse processo com a identificação de 18 áreas para os municípios 
e 6 áreas para as entidades intermunicipais. Deste modo, pretende-se avaliar como a existência 
de serviço de qualidade pode-se traduzir num importante contributo e se o serviço de auditoria 
proporciona vantagens em termos de transferência de competências. O serviço de qualidade é 
um conjunto de atividades dentro de uma unidade orgânica. Para o efeito foram enviados via e-
mail 57 questionários para entidades intermunicipais e municípios certificados, caracterizando-
se as entidades numa primeira parte. A segunda e terceira parte têm como objetivo analisar se 
dispõem de serviço de qualidade e determinar quais as práticas e aspetos do mesmo que são 
utilizadas. A última parte, versa sobre as transferências de competências e a qualidade. 
Constatamos que 97,7% dos inquiridos afirmaram ser uma mais-valia o contributo da qualidade 
para a transferência de competências. 
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10 ANOS DE LICENCIATURA EM GESTÃO DA QUALIDADE: BALANÇO E 
NOVAS PERSPETIVAS 
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Universidade de Aveiro, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda. 
 

A Licenciatura em Gestão da Qualidade (LGQ) teve o seu início no ano letivo de 2010-2011, na 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, Universidade de Aveiro e foi criada com o 
objetivo de formar profissionais na área da Gestão da Qualidade, colmatando assim uma lacuna 
até então existente nesta Universidade. Esta licenciatura, dado o seu carácter transversal nas 
organizações, assumiu como prioritário o contacto do estudante com atividades diversas em 
diferentes contextos organizacionais (empresas, serviços públicos e economia social). O 
desenho curricular da LGQ contempla duas unidades curriculares de projeto – em Gestão da 
Qualidade em Serviços e Sistemas Integrados de Gestão –, desenvolvidos em ambiente 
organizacional e um estágio curricular que ocorre numa organização. 

Este curso completou recentemente a sua 10ª edição, tendo diplomado 164 profissionais. Foi 
alvo de 2 acreditações, que permitiram efetuar uma autoavaliação, originando algumas ações 
de melhoria nas metodologias e conteúdos programáticos, resultantes da constante evolução 
da área da Qualidade. 

A presente comunicação pretende fazer um balanço e uma análise crítica do caminhar da 
primeira década a partir da sua realidade, seus desafios e sua história e projetar novos desafios. 
Para tal, foram ouvidos os diversos atores chave deste percurso: os ex-estudantes, docentes e 
organizações parceiras da ESTGA, no âmbito de LGQ. É reconhecido que através do 
desenvolvimento de projetos e estágios transferiu conhecimento nesta área, que teve impacto 
na região. Os resultados evidenciam, ainda, a importância das metodologias de ensino adotadas 
bem como a interação da ESTGA e a envolvente organizacional. Os ex-alunos referem a 
facilidade de integração no mundo do trabalho como uma mais valia adquirida com a LGQ 
resultante das competências transversais adquiridas através dos projetos e dos estágios, 
confirmando-se esta perceção através do elevado índice de empregabilidade destes licenciados. 

Importa, ainda, realçar a investigação desenvolvida na área da Qualidade pelo corpo docente e 
a criação do 2º Ciclo de estudos, o Mestrado em Gestão da Qualidade Total que vem oferecer 
aos profissionais da área, a possibilidade de se atualizar e evoluir numa área vital para o mundo 
empresarial. 
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The objective of this work is to compare the results of the calibration of an insulin pump using 
two optical methods developed at the Volume Laboratory of the Portuguese Institute for Quality 
(LVC/IPQ), under the EMPIR project MeDD II – Metrology for Drug Delivery, in a partnership with 
the Machine Design Group of the Department of Mechanical and Industrial Engineering of NOVA 
School of Science & Technology. The first being the front track method, which measures the 
displacement of the meniscus of a liquid (liquid/air interface) inside a capillary tube over time. 
The second method is the pending drop method, which measures the volume growth of a drop 
over time. Both these methods use a high-resolution camera to capture images and a software 
to process the acquired data and determine the flow rate. The insulin pump was calibrated at 
different flow rates (0.25, 1, 3, 6, and 10 μL/h). An internal comparison was made with the 
gravimetric method. The results obtained reveal that the insulin pump operates with a non-
continuous delivery of fluid, which is undesirable for this type of device and can lead to 
unreliable and incorrect medication of the patient. 
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APLICAÇÃO DO MODELO EFQM NUM CONCESSIONÁRIO AUTOMÓVEL: 
ESTUDO DE CASO 

L. P. M. Abreu | lmabreu@ua.pt 

UA/ESTGA/TEMA 
 

Independentemente do referencial e da detenção ou não de uma certificação de qualidade, a 
perseguição da excelência organizacional é cada vez mais imperiosa. Atualmente é frequente o 
recurso ao Modelo de Excelência da Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade (EFQM), 
com o objetivo de avaliar a capacidade organizacional para a criação sustentável e responsável 
de valor. De modo a complementar a avaliação do desempenho organizacional e facilitar a 
tomada de decisão, através da hierarquização das prioridades dos projetos a implementar, pode 
ser constatado na literatura um interesse crescente pelo recurso a técnicas e metodologias, 
baseadas em multicritérios. 

No presente trabalho, é apresentado um estudo de caso, realizado com o objetivo de avaliar o 
sistema de gestão da qualidade de um concessionário automóvel através do Modelo EFQM. Para 
o processo de avaliação de desempenho, foi realizado um inquérito contendo duas secções: 1ª) 
questões relacionadas com a caracterização dos respondentes; 2ª) questões relacionadas com 
os subcritérios dos nove critérios definidos pela EFQM. A mensuração das questões foi efetuada 
com base na escala de Phrase Completion, com três níveis de referência (nível I: 0-2 pontos; 
nível II: 3-7 pontos; nível III: 8-10 pontos). A hierarquização dos projetos a implementar, 
estabelecida através da classificação ABC, é comparada com a obtida a partir de uma 
metodologia de critérios múltiplos. 

Tal como geralmente é concluído na literatura, o modelo EFQM mostra ser uma ferramenta 
prática e adequada à realização de processos de autoavaliação, por permitir a identificação das 
áreas de melhoria. Por outro lado, para o apoio à tomada de decisão, a realização da análise de 
hierarquização parece ser relevante. A organização estudada apresenta uma cultura 
organizacional amadurecida e perspetivada na melhoria contínua, envolvendo todas as partes 
interessadas nas ações preventivas e corretivas. As sugestões resultantes do presente trabalho 
poderão ser um contributo na perspetiva da procura da excelência organizacional, 
proporcionando soluções simples e adaptáveis a toda a rede concessionária. 
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QUALIDADE EM SERVIÇOS E ESTRATÉGIAS DE ARQUITETURAS DE 
ESCOLHA: O CENÁRIO DA DISNEY NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

Luciane Souza | lucianealbuquerque1971@gmail.com 

Faculdade Estácio Paraíba 
 

O ano de 2020 foi nomeadamente atípico. Além dos planos pessoais de cada indivíduo, projetos 
e estratégias de todas as organizações ao redor do mundo foram afetados pela pandemia 
decorrente da COVID-19. Frente às restrições de funcionamento de algumas empresas e das 
limitações da circulação de pessoas nos ambientes, impostas pelas autoridades governamentais 
numa tentativa de impedir o avanço do contágio, algumas organizações, como foi o caso da The 
Walt Disney Company, recorreram aos princípios das ciências comportamentais, 
especificamente dos nudges, tipos de arquiteturas de escolha, na perspectiva de dar 
continuidade às suas atividades e de garantir e preservar a qualidade nos serviços prestados. 
Este artigo tem como objetivo apresentar algumas das estratégias de nudges utilizadas pela 
empresa Disney a fim de dar suporte à qualidade dos serviços prestados durante a pandemia do 
COVID-19 e oferecer aos seus clientes condições seguras para visitarem seus parques temáticos 
e/ou centros comerciais. Adotou-se a metodologia da pesquisa bibliográfica e em registros 
fotográficos disponibilizados nos meios eletrônicos. Foram apresentadas medidas adotadas pela 
Disney, analisadas à luz do modelo de qualidade postulado por Grönroos, e estratégias de 
arquitetura de escolha implantadas pela empresa, consideradas a partir da ótica das suas cinco 
chaves de prioridade. Ficam aqui lições de uma empresa que valoriza, dissemina e pratica com 
excelência a sua cultura organizacional, retratando-a através da qualidade na prestação dos 
serviços oferecidos. 
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No prosseguimento de estudos análogos, referentes à análise da investigação publicada na 
Revista TMQ - Techniques, Methodologies and Quality, nas Atas dos Encontros da RIQUAL (Rede 
de Investigadores da Qualidade) e na Revista FORGES (Saraiva, Pires & Villalobos Moya, 2019a; 
Saraiva, Pires & Villalobos Moya, 2019b; Saraiva, Pires & Villalobos Moya, 2020; Saraiva, Pires, 
Villalobos Moya & Andrade, 2019c), com este artigo pretende-se analisar a produção científica 
na Revista TMQ, no período entre 2009 e 2020, através da utilização das palavras-chave, 
enunciadas pelos autores, referentes à temática Segurança e Saúde no Trabalho (SST). 

Os principais resultados obtidos mostram que as categorias de palavras-chaves com maior 
frequência (“Sistema de Gestão”, “Saúde”, “Trabalho”, “Ambiente e Segurança”, “Gestão do 
Risco”, “Qualidade na saúde” e “Normas Laborais”) aparece principalmente em quatro 
momentos: em 2010, 2014, 2017 e no ano 2020. Igualmente se verifica que as categorias 
“Gestão do Risco”, “Trabalho” e “Ambiente e Segurança” são palavras que aparecem com maior 
frequência nos últimos cinco anos e a categoria “Saúde” teve maior frequência entre 2009 e o 
2013, nos primeiros anos da publicação da revista. As categorias com menor frequência foram 
“Capital Humano” e “Responsabilidade Social”. 
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Este estudo analisa a avaliação de dissertações de cursos de mestrado em educação, nas 
especialidades de desenvolvimento curricular e de educação especial ministrados por duas 
instituições de ensino superior em Angola, vocacionadas à formação de professores. O estudo 
centra-se numa abordagem qualitativa baseada na análise documental, focalizando, 
principalmente, os pareceres avaliativos emitidos pelos jurados. Os resultados demonstram, por 
um lado, alguma convergência quanto a referentes que incorporam distintos critérios, 
sinalizando, assim uma avaliação multirreferenciada e por outro, a notoriedade da centralidade 
em critérios de pendor metodológico, subsumindo apreciações relativas à abordagem e aos 
procedimentos de recolha e de análise dos dados. Em prática, o rigor na elaboração de trabalhos 
académicos é observado com base em referentes previamente estabelecidos, os quais conferem 
objetividade e uniformidade ao processo, não excluindo, no entanto, margens à divergência. 
Esta realidade é compreensível se forem consideradas, a diversidade de opções metodológicas 
e a compenetração de quem avalia. 
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No presente, a avaliação e acreditação dos cursos superiores em Portugal está estabelecida 
através de guiões bem definidos, com critérios também bem definidos quer para a qualificação 
do corpo docente, quer para os restantes critérios, com evidências quantitativas. Nesta 
categoria insere-se a produção técnica e científica do corpo docente que é avaliada como 
relevante, ou não, pela Comissão de Avaliação Externa encarregue de avaliar o curso ou a 
instituição. 

Na maioria dos cursos a produção científica é validada através dos meios reconhecidos pela 
comunidade científica, como publicação de livros e artigos, apresentação de comunicações, 
participação em projetos e outras contribuições para o conhecimento, avaliadas pelos pares. No 
entanto, os cursos superiores artísticos não se enquadram nesta lógica de avaliação, embora 
lhes seja aplicado o mesmo tipo de procedimentos de acreditação e avaliação, como sucede 
com os cursos das áreas da arquitetura, pintura, escultura, artes performativas e cinema, etc. 
Nestas áreas, os docentes fazem uma investigação muito específica, a Arts Based Research, 
contribuindo para a inovação artística através da criação de obras artísticas instauradoras, com 
resultados variáveis, mas também mensuráveis, sendo possível criar um paralelismo com as 
demais avaliações. 

Para ultrapassar a ausência de um procedimento de avaliação adequado à produção artística 
dos cursos superiores da área das artes, propõe-se um sistema específico para a área, de recolha 
de evidências e avaliação de relevância, que se funda numa Taxonomia das Artes, um sistema 
de classificação específico e adequado à realidade do ensino superior artístico, sobre a qual se 
estrutura um sistema de avaliação. Parte-se de uma classificação estruturada das atividades 
artísticas, com um primeiro nível que engloba os diferentes tipos de intervenção: criação de 
objetos artísticos, interpretação, assistência relevante na criação e, por fim, reflexão crítica e 
teórica. Estes tipos de intervenção ligam-se, num segundo nível, às diferentes áreas das artes e, 
num terceiro nível, às várias possibilidades de atividades artísticas em cada área. Definido o 
quadro e aplicação, importa também criar um quadro de avaliação, quantificando a atividade e 
avaliando a mesma em termos de relevância, nomeadamente definindo o tipo de evidências. 

Espera-se com esta proposta trazer uma maior solidez e coerência na avaliação do ensino 
superior artístico em Portugal, que permita a aplicação de métricas comuns que promovam uma 
comparabilidade sustentada, reconhecendo assim a especificidade e relevância do contributo 
destas escolas para a sociedade. 
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Com o aumento concomitante da produção de resíduos e da escassez de recursos, a transição 
da economia linear para a economia circular (EC) parece uma solução cada vez mais imperativa 
para garantir a sustentabilidade. Esta transição para a EC tanto pode ser desejada pelo 
consumidor, e tornar se uma das suas exigências como requisito para a qualidade dos serviços 
ou bens que adquire, como ser uma exigência da sociedade para solucionar um problema 
coletivo. 

A definição de qualidade não é consensual e tem evoluído ao longo do tempo mas, ainda assim, 
a EC não transparece na maioria dessas definições. Contudo, parece ser consensual que 
qualidade é satisfazer as expectativas dos diferentes stakeholders, incluindo o cliente, sendo 
reconhecido um maior grau de qualidade quando se satisfazem mais requisitos. 

Apesar dos diversos avanços rumo à circularidade que as empresas têm incorporado nos 
serviços ou bens que propõem aos clientes, algumas das novas caraterísticas não entroncam 
com os requisitos destes, nem tão pouco são impostas por imperativos legais, não podendo ser 
reconhecidas como um acréscimo de qualidade. Assim, não surpreende que a bibliografia 
disponível testemunhe uma baixa crença na evolução para a EC pela via dos requisitos para a 
qualidade. 
 

Palavras Chave: Economia circular, Qualidade, Requisitos cliente, Stakeholders 
 

 

O artigo completo encontra-se na Revista TMQ - nº13. 
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E AMBIENTE 
DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SETÚBAL EM CONTEXTO DE 

PANDEMIA COVID-19 

Sara Condeço | sara.isabel.condeco@estudantes.ips.pt 

Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) 

Ana Mata | ana.mata@estsetubal.ips.pt 

Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) - ESTSetúbal 
 

Este trabalho teve como objetivo definir as medidas de controlo do risco aplicáveis aos 
Laboratórios de Química e Ambiente da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal (Lab QA) do 
Instituto Politécnico de Setúbal, de forma a proteger os trabalhadores e estudantes no contexto 
de pandemia COVID – 19. 

Este estudo resultou numa matriz de avaliação de riscos composta pela avaliação do risco, pela 
proposta das medidas de controlo do risco para os Lab QA e por uma reavaliação do risco após 
a implementação dessas medidas, concluindo-se que a classificação diminui para risco baixo (5 
≤ GR ≤ 10). 

Conclui-se que, com este trabalho, foi possível, em contexto de pandemia Covid-19, iniciar-se o 
ano letivo 2020/2021 de forma presencial nos Laboratórios de Química e Ambiente, mantendo 
os seus utilizadores em segurança. Esta conclusão é sustentada pelo facto de, à data da 
realização deste trabalho, não ser conhecida a existência de nenhum surto de COVID-19 que 
tenha como origem o trabalho nos laboratórios em questão. 
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PROPOSTA DE UM MODELO DE APOIO À CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES 
INOVADORAS EM AMBIENTES LEAN SIX SIGMA 
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NOVA School of Science and Technology (FCT NOVA), Universidade NOVA de Lisboa 

Helena Navas | hvgn@fct.unl.pt 

UNIDEMI, NOVA School of Science and Technology (FCT NOVA), Universidade NOVA de Lisboa 
 

Atualmente, o fator de competitividade entre empresas tem sido determinante no seu caminho 
para a inovação e para a utilização crescente de filosofias de melhoria contínua, com destaque 
para as filosofias Lean e Six Sigma. Quando integradas, estas filosofias contribuem para a 
melhoria significativa da eficiência operacional em qualquer empresa/organização e, 
consequentemente, favorece a satisfação de clientes. 

O presente artigo visa propor um novo modelo destinado à criação e priorização de soluções 
inovadoras em ambientes Lean Six Sigma. A Metodologia FMEA (Failure Mode and Effects 
Analysis), a Matriz das Contradições da Metodologia TRIZ (Teoria de Resolução Inventiva de 
Problemas), a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), a técnica de 5W1H e o 
Brainstorming incorporam este modelo. 

Os autores apontam o novo modelo como possível contributo no âmbito de apoio à resolução 
inovadora e criativa de problemas em ambientes de melhoria contínua. Adicionalmente, a 
combinação do referido modelo com outras ferramentas, como o Diagrama de Ishikawa, os 
5Why´s e a Matriz de Eisenhower, poderá apoiar a geração ainda mais eficaz e eficiente de 
soluções diferenciadoras. Espera-se que a aplicação do novo modelo seja de utilidade em 
contexto real seja qual for o ramo de atividade ou dimensão da empresa/organização. 
 

Palavras Chave: Geração de Soluções, Inovação, Lean Six Sigma, Melhoria Contínua 
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1. INTRODUCTION 

In recent years, with greater importance towards environmental concerns and consumption of 
more sustainable products, there has been an increase in demand for hybrid and electric 
vehicles (Otto et al., 2020). In their production electrical wiring is essential, serving as an energy 
conductor for the vehicle to function properly. Its production must be carried out under strict 
quality control, to avoid defective products and prevent serious accidents. For the construction 
of this vehicles high voltage wirings are produced, using recent and more powerful wires, that 
are being continuously developed, involving adjustments in the production line and changes in 
the production method (Nguyen & Bell, 2015; Otto et al., 2020). 

This project focuses on the implementation of the Quality Data System (QDS) in a production 
area of High Voltage (HV) wirings. It will take place in a multinational scenario with the 
application of several concepts and Quality Tools used in the automotive industry, within the 
scope of Total Quality Management (TQM), in the perspective of Continuous Improvement. This 
improvement opportunity emerged also because there was not any team member completely 
focused on the area of internal defect analysis and investigation. 

 

2. METHODOLOGY 

The project was conducted from October 2020 till May 2021 and the Action Research 
Methodology was applied, in a way to investigate the initial situation and propose 
improvements in the process. To analyze the initial situation, a model was created based on 
Business Process Management (BPM). The process was mapped using the BPMN 2.0 tool, 
together with the BPM lifecycle implementation. 

In this work, three improvement actions will be emphasized. The first one is the implementation 
of a Whiteboard with the assistance of the PDCA methodology. For the second improvement, 
the wiring air leak defect investigation, quality tools were applied in order to investigate the 
impact of high voltage defects in the production area under analysis. Four quality tools were 
combined, following the order presented in Figure 1. 

 

 
Figure 1- Sequential relation between the quality tools 

 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       54 

For the last improvement, the Quality Data System (QDS) implementation, the PDCA cycle was 
applied. 
 

3. RESULTS 

3.1. Whiteboard for recording internal defects – QRQC tool 

In the assembly area, a Whiteboard was implemented to record the internal defects. This 
Whiteboard implemented is a Quick Response Quality Control (QRQC) tool. It was implemented 
in order to help the team to analyse a defect situation and respond quickly to control and 
prevent the problem. Following this implementation, daily meetings with the quality, 
production, and production engineering teams were started with the aim of monitoring these 
defects and providing a multidisciplinary approach. 

3.2. Wiring air leak defect investigation 

Comparing the Pareto Diagrams for the quantity of defects from December 2020 to March 2021, 
the wiring air leak test failure is highlighted. In most of the wiring with the air leak test defect it 
was not possible to identify the root cause(s), and the non-conform wiring with this defect was 
inexplicably increasing month by month, inducing a significant and concerning number of scrap 
material. So, with this scenario, a further investigation was conducted to identify the root 
cause(s) of the air leak defect, with the application of the 5W2H method, the Ishikawa diagram 
and the 5 Whys tool. 

A supplier root cause was identified. In April, production only used good connectors. In a total 
of 38995 wiring produced, 71 air leak test failure were identified, representing 0,18%, a 
significant percentual reduction comparing to the 1.79% of the previous month.  

3.3. Quality Data System implementation 

A comparison between the current database and the new database was performed, with 
emphasis on the advantages and disadvantages of each one. After this study, some data needed 
to be uploaded in the QDS system was collected, together with key users training. A pilot test 
was performed in May 2021 with the two systems running in parallel. With the defect 
registration of 420 defect, it was concluded that the QDS provided more graphical results than 
the previous database record, and provided the possibility of a daily analysis, as opposed to the 
only monthly analysis option of the previous base. 

 

4. CONCLUSIONS 

TQM focus on people in the organizations. With this focus, the implementation of the 
Whiteboard in the production area shows to be a successful strategic way to improve the 
communication between departments, as at the same time help with the internal defect 
investigation and reduction. 

In the analysis of the investigation of the wiring air leak defect, the quality tools applied were 
useful to analyse the root cause, and to organize the information in an intuitive visual approach. 
The purpose of the investigation was achieved, the root cause was identified, and the 
percentage of defect and scrap material was reduced. It is worth noting the lack of existing tools 
to analyze defects in high voltage wiring, and the necessary to work in towards the application 
of non-destructive tests in this situation. 

With the QDS implementation, the main goals were to obtain and visualize a daily updated data 
flow and obtaining an improved data report.  The future work will consist in exploring and 
implementing the rest of the QDS functionalities together with the Prodmon system 
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implementation, in a way to reduce the amount of used paper and to reduce the internal defects 
because through an increased routine investigation. 
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1. INTRODUCTION 

Higher education quality management systems (QMS) are often criticised for being too-process 
oriented, box-ticking and insufficiently focused on consequential and generalizable outcomes. 
One of the reasons underlying these critics relies on the fact that QMS tend to rely on a large 
quantity of quality indicators, which makes their accuracy and timely analysis difficult, and 
consequently undermine their adequate use for decision-making at different levels (strategic, 
tactical, or operational). 

In this context, the main objective of the SMART-QUAL project is to support higher education 
institutions (HEIs) in the implementation of effective internal QMS, by designing a set of quality 
indicators to support them. In order to arrive at the planned structured catalogue of quality 
indicators, the project intends, in a first phase, to develop a Quality Indicators Scoreboard and 
a Smart-Qual Wiki. In order to do so the first step was to do a survey of the most relevant 
indicators used in HEIs across Europe. Information was gathered on the current situation of QMS 
in 36 HEIs spread over 5 European countries (Portugal, Spain, Belgium, Lithuania and Italy), with 
particular emphasis being given to the quality indicators used in these systems. 

In this work we present the methodology used in this first step as well as some of the main 
results obtained. 

 

2. METHODS 

To frame the data collection a template was designed, which was then used by all the partners 
in their empirical work. This work included desk research (analysis of different institutional 
documents, such as quality manuals, strategic plans and activities plans, as well as the 
institutions’ websites), combined with formal and informal contacts with the institutions 
included in the sample. 

The data was then organized in an Excel file and the indicators were analysed according to the 
main institutional processes they refer to (teaching & learning, research, and relations with 
society), and classified in strategic, tactical, and operational, in line with the decision-making 
level they address. How far the set of indicators cover the ESG standards (2015) (combined with 
some others used in the Portuguese quality assurance system) was also object of analysis. 

Finally, a clustering document was written to summarise the information regarding the set of 
quality indicators identified by the partners, which were considered as the most relevant to 
characterise the studied QMS, while also being the most useful for the SMART-QUAL goal of 
developing a catalogue of quality indicators. 
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3. RESULTS 

36 higher education institutions from 5 different countries (Belgium, Italy, Spain, Portugal and 
Lithuania) were included in the sample. As already referred, their QMS were analysed with an 
emphasis on the set of quality indicators considered most relevant for the effectiveness of such 
systems. 

Overall, the sample is made of 21 universities, 4 polytechnic institutes, 2 universities of applied 
sciences, 7 schools and 2 colleges. While 27 are public HEIs, 9 are private ones. Regarding their 
size, the sample comprises rather small institutions, with less than 5000 students (12 HEIs), 
medium sized ones, with a number of students ranging from 5000 to 15000 (12HEIs), as well as 
large institutions, with a number of students that goes well beyond the 20000 students (12 HEIs). 

In all the analysed institutions, the QMS address the nuclear process of teaching and learning. 
As for the research nuclear process, it is included in the QMS of 30 institutions, while relations 
with society is covered in the QMS of 29 institutions. 13 institutions refer to have other 
processes addressed by their QMS, namely processes related to the overall governance and 
management of the institution (e.g. strategic processes; directional plan; management; 
planning, evaluation and improvement) and the management of different support processes 
(resources; information and advertising; human resources; innovation; finances; buildings and 
safety; environmental sustainability; information and communication systems and 
infrastructures; technical-juridical; distance learning; services and cultural units; project 
management). Internationalization is also a process referred as being covered by some 
institutions QMS. 

For each HEI/QMS six quality indicators addressing the three institutional nuclear processes 
have been identified along with some of their characteristics: Name; Description; Nature 
(qualitative/quantitative); Process addressed; Decision-making level (strategic / tactical / 
operational); Target defined? (Yes/No); Used or not for decision-making and how; Time of use 
(number of years from its first use); Use for external quality assurance processes; and Standard 
addressed (from a list of the ESG standards combined with those existent in the Portuguese 
quality assurance system). 

Overall, 223 quality indicators have been identified in the 36 QMS analysed and the main 
characteristics of these 223 quality indicators can be summarised as follows: 

- 201 are quantitative indicators while 22 are qualitative indicators 

- Processes covered 

85 - teaching & learning | 63 - research | 60 - relations with society | 2 - teaching & learning and 
research | 1 - research and relations with society | 3 - teaching & learning and relations with 
society | 2 - teaching & learning and research and relations with society 

- Decision-making level 

117 - strategic | 31 - tactical | 30 – operational | 8 - strategic & operational | 1 - strategic & 
tactical | 6 - tactical & operational | 17 - strategic & operational & tactical 

The indicators were also classified considering the ESG they address. However, in this case, the 
ESG were complemented with other standards in use in the Portuguese quality assurance 
system for auditing and certifying QMS (Reference Framework for Internal Quality Assurance 
Systems in Portuguese Higher Education Institutions). 
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4. CONCLUSIONS 

The main results of the first task of the SMART-QUAL project, presented in this work, were very 
positive. Since then the following tasks have been completed and the project team is closer to 
the first main output: Quality Indicators Scoreboard and a Smart-Qual Wiki. The main objective 
is to help HEIs choose and use, in a more effective way, quality indicators.  
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1. INTRODUÇÃO 

As empresas têm apostado cada vez mais na melhoria contínua dos seus processos, na inovação 
e na qualidade dos seus produtos e serviços, com o objetivo de se destacarem face à 
concorrência e alcançarem a satisfação dos seus clientes. É neste contexto que se percebe a 
crescente importância da monitorização dos processos nas empresas, que inclui a sua análise 
periódica, através da recolha de dados relativos ao seu desempenho, identificando, assim, 
oportunidades de melhoria. No entanto, a recolha e tratamento de dados relativos aos 
processos acarreta custos para as empresas, nomeadamente os associados ao tempo gasto com 
estas atividades, pelo que é fundamental que as mesmas ocorram apenas para os processos e 
características da qualidade que são críticos, e cujos valores apresentam, ao longo do tempo, 
uma variabilidade significativa e não compatível com os limites de especificação definidos para 
os mesmos. 

Nesta comunicação, este problema é ilustrado recorrendo ao processo de produção de uma pá 
eólica, que, além de ser complexo e incluir muitas etapas, é também muito pouco padronizado. 
Estas particularidades fazem com que a probabilidade da ocorrência de erros de produção e o 
surgimento de não conformidades não seja despiciente, surgindo a necessidade de realizar um 
conjunto significativo de inspeções de qualidade, quer durante o processo de produção de uma 
pá, quer quando esta já se encontra pronta. No caso em estudo pretendia-se diminuir o número 
de inspeções atualmente realizadas no processo de acabamentos das pás eólicas, com o 
propósito de libertar inspetores para a realização de outras inspeções, nomeadamente aquelas 
que têm que ser realizadas ainda durante a produção das pás e que determinam o próprio 
avanço entre as diferentes etapas da produção. Para tal, foi realizado um seguimento de 
diferentes variáveis que caracterizam o processo de produção das pás e as próprias pás, com o 
objetivo de avaliar o seu comportamento face aos limites de especificação para elas definidos, 
e propor uma nova frequência de inspeções. De uma maneira geral, procurou-se mostrar, com 
base em evidências, que atualmente se realizam inspeções excessivas e que, muitas vezes, estas 
não acrescentam valor à produção das pás, já que demoram muito tempo e os seus resultados 
mostram, genericamente, a não existência de problemas de qualidade. 

 

2. MÉTODOS 

Com o objetivo de analisar as inspeções realizadas na empresa e perceber se a sua frequência é 
ou não excessiva, foram usados dados relativos a diferentes tipos de inspeções de um tipo 
específico de pá eólica, que se encontravam registados em papel. Estas inspeções correspondem 
a análises de sete características da qualidade das pás, medidas repetidamente nas diferentes 
zonas que constituem uma pá eólica e em várias distâncias na mesma pá. As distâncias de uma 
pá correspondem a várias localizações na mesma (“raios”) e têm como unidade o milímetro. Os 
dados das sete inspeções analisadas correspondem, assim, e no total, a 160 raios inspecionados 
(160 variáveis analisadas). Em particular pretendeu-se analisar as capacidades dos processos 
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responsáveis pela geração dos valores das variáveis inspecionadas, para poder decidir sobre a 
manutenção, ou não, das respetivas inspeções. 

O primeiro passo consistiu na verificação, para cada uma das variáveis em análise, se os dados 
seguiam ou não distribuições normais. Nos casos em que os dados seguiam distribuições 
normais, começou-se por definir, para cada característica medida em cada raio (variável), o seu 
estado de controlo estatístico, calculando os limites de controlo e construindo as respetivas 
cartas de controlo de valores individuais e amplitudes móveis. Posteriormente, e com os 
processos sob controlo estatístico, procedeu-se ao cálculo dos índices de capacidade do 
processo. Tendo em consideração os valores obtidos para as diferentes capacidades de 
processo, foi efetuada uma proposta de redução das inspeções, quer no que se refere ao 
número de características inspecionadas, quer à frequência dessas mesmas inspeções. 
Seguidamente ilustra-se o procedimento adotado para o caso da inspeção à característica “cor”. 

2.1. Análise da inspeção da cor 

A cor é inspecionada através de um espectrofotómetro e é medida nas quatro zonas que 
constituem a pá eólica, num total de 7 raios, ou seja, uma pá terá um total de 28 medições da 
cor. A inspeção é realizada apenas por um inspetor do departamento de qualidade e o valor 
máximo que estas medições podem atingir é de 1,5 unidades, sendo este o limite superior de 
especificação e o único para esta característica. Foram realizados histogramas e testes de 
normalidade (Teste Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors) com a finalidade de 
verificar se os dados seguiam ou não distribuições normais. Concluiu-se que os dados referentes 
a 24 raios seguem distribuições normais e os dados referentes aos restantes quatro seguem 
distribuições não normais. Para os dados que seguem distribuições normais foram realizadas as 
cartas de controlo usando os dados recolhidos e, após verificar se havia pontos fora dos limites 
de controlo, estes foram eliminados, obtendo-se as cartas de controlo para o processo apenas 
sujeito a causas comuns de variação (exemplo apresentado nas Figuras 1 e 2). Com o processo 
no estado “sob controlo” foi calculado o Cpku (uma vez que a especificação da cor é unilateral) 
para todos os raios e respetivas zonas da pá.  

 

 
Figura 1 – Carta de controlo de amplitudes móveis, estado “sob controlo” (cor no raio 5000 mm, lado SS 

da pá). 

 

 
Figura 2 – Carta de controlo de valores individuais, estado “sob controlo” (cor no raio 5000 mm, lado SS 

da pá). 
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3. RESULTADOS 

Após o cálculo dos índices de capacidade do processo verificou-se que os valores de Cpku são 
todos superiores a 1,25, o que indica que o processo é capaz relativamente a esta característica 
da qualidade. Também se verificou que todos os valores medidos para a cor (nas 4 zonas da pá 
e nos diferentes raios) se encontram abaixo do limite superior de especificação. A partir desta 
análise é possível concluir que a característica da cor poderá deixar de ser medida, ou que, pelo 
menos, se podem reduzir consideravelmente o número de medições, passando, por exemplo, a 
medi-la apenas em alguns raios da pá. 

Relativamente às restantes caraterísticas analisadas, os resultados apontaram, à semelhança do 
que aconteceu para a cor, para algumas possibilidades de redução do número de inspeções, 
nomeadamente para o caso do brilho, da rugosidade e da distância das webs às caps (duas das 
zonas que constituem as pás). Já no caso das características do twist, espessura e largura, o 
plano de inspeção atual deve manter-se uma vez que na maioria das localizações inspecionadas, 
os valores dos índices de capacidade do processo são inferiores a 1,25. 

 

4. CONCLUSÕES 

Este estudo permitiu concluir, com base na análise de dados sobre um conjunto de inspeções 
realizadas na empresa, que o número de inspeções feitas a algumas das características era 
excessivo, pelo que determinadas inspeções se tornavam desnecessárias, o que possibilitou a 
proposta de um plano de inspeções mais reduzido. Permitiu, também, perceber a importância 
de fazer o seguimento dos dados provenientes das inspeções que são, muitas vezes, apenas 
verificados no momento da medição, mas posteriormente não sofrem qualquer tipo de 
tratamento. Tendo em consideração a relevância do estudo efetuado, o objetivo futuro é aplicar 
esta análise a outras características das pás eólicas. Desta forma, será possível diminuir o 
número de inspeções feitas atualmente, e libertar os inspetores da qualidade para outras mais 
críticas, permitindo melhorar de uma forma contínua o processo de inspeção na empresa. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta comunicação apresenta o projeto de criação de um Observatório da Qualidade (OQ), 
descrevendo os seus objetivos, motivações e proponentes. 

Estando ainda na fase conceptual, os proponentes do OQ pretendem obter contributos para a 
sua definição, mas também identificar vontades e interesses na sua implementação e 
desenvolvimento. 

O OQ tem interesse para a RIQUAL – Rede de Investigadores da Qualidade no sentido em que 
permitirá acompanhar e caracterizar tendências de evolução do movimento da qualidade, ter 
acesso a dados relevantes de forma periódica, e complementar a investigação de estudos de 
casos com análises mais sistemática e longitudinais. 

Um parceiro como a APCER - Associação Portuguesa de Certificação, com a relevância que tem 
no mercado nacional e a dimensão internacional que já conseguiu, reúne as melhores condições 
para que ambas as entidades promotoras explorem as sinergias de duas perspetivas diferentes, 
mas complementares, por um lado, a visão de mercado e, por outro, a visão dos resultados da 
investigação. 

A experiência de trabalho mais direto com as empresas e o mercado da qualidade, que a APCER 
detém e que está interessada em enriquecer com informação qualificada, pode ser conjugada 
com a independência necessária e conveniente que investigadores independentes acrescentam. 

A academia tem de assumir um papel específico que outros têm dificuldade (ou não podem 
mesmo fazer), designadamente: não fazer apenas a apologia de técnicas e métodos, mas 
principalmente analisar criticamente as suas bases teóricas, as suas aplicações e os seus 
resultados. 

As entidades de mercado só têm a ganhar se as suas abordagens se basearem, não apenas na 
experiência e no conhecimento organizacional, mas também em informação tratada, técnica e 
cientificamente suportada. 

Por outro lado, a inovação e a qualidade, partilham fases, com especial ênfase nas fases de 
desenvolvimento de produtos e serviços mais próximos do mercado. Mas, a inovação requer 
recursos e a gestão de riscos significativos. 
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A incerteza global nos mercados e os riscos podem ser reduzidos (ou é mesmo a forma mais 
eficaz de o conseguir) se os níveis de conhecimento estiverem mais elevados. 

Todas as organizações precisam de deter competências capazes de promover e facilitar as 
transformações que os cidadãos e os mercados exigem dos agentes económicos e dos órgãos 
da administração pública.  Contudo, com frequência não detêm todas as competências 
necessária à inovação, ou dito de outro modo, as organizações precisam de completar as suas 
redes internas de competências com outras redes externas. 

 

Este Observatório da Qualidade permitirá que as diversas contribuições do conhecimento (I&D 
e as Teorias Metodológicas) se cruzem as práticas organizacionais (Abordagens, Operações, 
Medida, Aprendizagem e Melhoria). A Figura 1 apresenta essa ligação entre as distintas 
componentes do conhecimento e das práticas organizacionais. 

 

 

Figura 2 – Ligação entre componentes 

 

2. MÉTODOS 

O Observatório procurará utilizar e integrar informações existentes, nomeadamente outros 
observatórios e/ou fontes de dados (ex. OCDE, Eurostat, GEM, COTEC, AICEP, INE), acordando 
indicadores com as entidades da Região, por via da auscultação da forma alargada das entidades 
representativas dos diferentes setores, por forma a disponibilizar periodicamente e 
permanentemente informação numa ótica de observatório, com especial incidência na área da 
Qualidade e temáticas afins. 

Relativamente à estrutura, perspetiva-se que seja dividido em duas partes: 

1. A Parte 1 ligada à Sociedade, através de Associações membros da APCER, numa primeira 
fase, seguindo-se numa segunda fase, o alargamento a outras associações, de modo a 
obter uma maior representatividade de setores. 

2. A Parte 2 ligada à Investigação e Desenvolvimento, em que se pretende efetuar, numa 
primeira fase, uma análise das publicações nacionais em revistas e em conferências mais 
representativas. A nível internacional, e inicialmente essa análise será limitada às 
seguintes Conferências: QMOD, Toulon-Verona, ICQEM. Essa análise inicial surgirá no 
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prosseguimento de estudos realizados sobre a Revista TMQ, as Atas dos Encontros da 
RIQUAL e da Revista Forges, conforme Saraiva, Pires & Villalobos Moya (2019a), Saraiva, 
Pires & Villalobos Moya (2019b), Saraiva, Pires, Villalobos Moya & Andrade (2019c) e 
Saraiva, Pires & Villalobos Moya (2020). Numa segunda fase, pretende-se alargar a 
outras publicações e Bases de Dados. 

Em relação à organização, o Observatório será gerido por uma comissão conjunta da RIQUAL e 
da APCER, sendo os trabalhos acompanhados por um Conselho Consultivo. 

Quanto aos princípios do Observatório, pretende-se: 

1. utilizar e integrar informações existentes, nomeadamente outros observatórios e /ou 
fontes de dados com acesso livre (e.g. OCDE, Eurostat, GEM, COTEC, AICEP, INE, entre 
outros) 

2. acordar indicadores com as entidades do Conselho, auscultando da forma alargada as 
entidades representativas dos setores e regiões 

3. não se pretende ser exaustivo, mas ilustrativo, com o detalhe adequado à realidade 

4. os indicadores internacionais (a existirem) serão sempre utilizados para permitir a 
adequada comparação, sem prejuízo de serem também calculados outros de interesse 
específico de setores e ou regiões  

 

3. RESULTADOS PRETENDIDOS 

O Observatório permitirá dinamizar e efetuar com mais facilidade estudos (temáticos, setoriais, 
comparativos, nível de satisfação), tendo os interessados acesso privilegiado a informações com 
pertinência para a sua atividade, posicionamento no mercado e competitividade. 

Enquanto fonte de informação privilegiada na área da Qualidade e temáticas afins no país, o 
Observatório permitirá igualmente suportar e dinamizar o desenvolvimento do saber em meio 
científico e académico realizado através de trabalhos científicos e teses. 

 

4. CONCLUSÕES 

O Observatório responde a necessidades identificadas na comunidade e vem preencher um 
espaço específico, disponibilizando um conjunto alargado de informação sobre tendências 
relevantes no mercado e na investigação.  

A conjugação destas duas componentes é uma forma inovadora de realizar um Observatório, 
que quanto se julga saber nunca foi tentado. 

Alguma da informação já existente e já disponibilizada pode vir a ser valorizada e eventualmente 
integrada no Observatório. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os Cuidados de Saúde Primários (CSP) portugueses sofreram uma profunda reforma, em 2006, 
com o objetivo de melhorar o acesso, a qualidade e a continuidade dos cuidados prestados, e 
aumentar a satisfação de utentes e profissionais de saúde, de forma a obter ganhos de saúde 
para a população e melhorar o desempenho e eficiência do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
(OECD, 2015). 

A qualidade em saúde surge hoje como uma exigência de todos os envolvidos nos cuidados de 
saúde, assim é necessário que existam mecanismos exigentes e sistemáticos para avaliar os 
cuidados prestados e verificar se os recursos são utilizados de forma adequado e se é obtida a 
melhor qualidade possível (Pisco & Biscaia, 2001). 

A qualidade dos cuidados deve ser quantificada, como tal, nos CSP, existe um processo de 
contratualização interna, com todas as Unidades Funcionais, sendo a monitorização e avaliação 
operacionalizadas através de um Índice de Desempenho Global (IDG) (ACSS, 2018). 

Pelo que, este artigo tem como objetivo analisar a relação entre a perceção da qualidade dos 
profissionais de saúde, das diferentes unidades funcionais, do Agrupamento de Centros de 
Saúde do Alentejo Central e o nível de desempenho das respetivas unidades. 

 

2. MÉTODOS 

O estudo realizado apresenta duas variáveis independentes, uma do tipo nominal e outra do 
tipo numérico, respetivamente, Unidades Funcionais (UF) do ACeS Alentejo Central e Índice de 
Desempenho Global (IDG). 

As UF incluídas no estudo foram as Unidades de Saúde Familiar (USF), modelo A e B, Unidades 
de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) e Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), 
porque são as únicas que têm suporte de registo eletrónico suficiente e métricas nos indicadores 
(ACSS, 2018). 

A população em estudo é de 324 profissionais de saúde, distribuída por um total de 34 Unidades 
Funcionais, do ACeS Alentejo Central: 12 Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC); 9 
Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP); 8 Unidades de Saúde Familiar (USF) – 
Modelo A; e 5 USF – Modelo B. 

Os instrumentos de avaliação utilizados foram o Questionário de Auto Perceção da Qualidade 
para os Cuidados de Saúde Primários (QAP4CSP), que avalia a perceção da qualidade dos 
profissionais de saúde e o IDG, que permite monitorizar e avaliar a contratualização interna, de 
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cada unidade funcional, pois traduz os procedimentos e resultados, através dos registos 
eletrónicos e as métricas definidas para cada indicador, em resultados quantitativos de 0 a 100 
(Alfaiate, 2020). 

Os valores de IDG utilizados no estudo foram os valores de dezembro de 2019, valores que 
correspondem a atividade anual de cada unidade. Os dados são de acesso livre e estão 
disponíveis online. 

A análise estatística utilizada foi primeiramente descritiva e, posteriormente, aplicada a 
Correlação de Spearman, para testar se existe correlação forte e estatisticamente significativa 
entre as variáveis de medida da qualidade e o IDG. 

 

3. RESULTADOS 

A amostra do estudo apresenta um n de 112, distribuídos por 29 Unidades Funcionais, pelos 4 
tipos de Unidades: UCC (n=43); UCSP (n=17); USF-A (n=22); e USF-B (n=30). 

A Correlação de Spearman permitiu verificar que a maioria das variáveis do QAP4CSP estão 
correlacionadas entre si, pois apresentam valores estatisticamente significativos para p<0,01 e 
p<0,05, para todas as unidades funcionais e resultados globais (n=112). 

Os resultados obtidos demonstram que as UCC são as Unidades Funcionais que apresentam 
mais correlações estatisticamente significativas com o IDG, sendo as variáveis que se 
correlacionam totalmente são “cultura de serviço”; “infraestruturas e recursos externos”; 
“informação e conhecimento”; “processos”; e “compromisso”. Assim, é possível afirmar que, 
para as UCC, quanto maior a perceção de qualidade, das variáveis anteriormente referidas, 
maior será o IDG dessas Unidades Funcionais. 

Quando analisada a correlação global de todas as variáveis do QAP4CSP com o IDG, é possível 
verificar que 21 variáveis, de um total de 25, se correlacionam com o IDG, sendo as variáveis 
que se correlacionam totalmente são: cultura de serviço; estratégia para o serviço; informação 
e conhecimento; processos; gestão do serviço; planeamento de RH e desenvolvimento de 
competências; compromisso; e resultados. 

Comparando a perceção da qualidade dos profissionais de saúde das unidades funcionais, com 
o nível de desempenho das respetivas unidades, de forma global, é possível verificar que 
existem correlações estatisticamente significativas, em quase todas as variáveis (21/25), 
significando que à medida que a perceção da qualidade das variáveis aumenta, o IDG também 
aumenta, sendo assim possível afirmar que existe uma relação entre a perceção da qualidade e 
o nível de desempenho das Unidades Funcionais, do ACeS Alentejo Central. 

 

4. CONCLUSÕES 

Tendo em consideração o objetivo geral do estudo verificou-se que quanto maior for a perceção 
da qualidade, de forma global, das unidades funcionais, maior o Índice de Desempenho Global. 
Investigou-se, através da Correlação de Spearman, que de forma global, a maioria das variáveis 
do QAP4CSP (21 em 25), correlacionam-se com o IDG dos 4 tipos de Unidades Funcionais. 

O objetivo geral permite concluir que, à medida que a perceção da qualidade das variáveis 
aumenta, por parte dos profissionais de saúde do ACeS Alentejo Central, o IDG também 
aumenta, demonstrando que as dimensões da qualidade e do desempenho estão intimamente 
relacionadas, corroborando a revisão da literatura. 

As dimensões da qualidade que se correlacionam totalmente com o IDG são: “cultura de 
serviço”; “planeamento de RH e desenvolvimento de competências”; “compromisso”; e 
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“resultados”. Propõe-se investimento, capacitação e formação nestas dimensões, por parte do 
ACeS Alentejo Central, com o objetivo de melhor o nível de desempenho dos cuidados de saúde 
primários do Alentejo Central. 
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1. INTRODUÇÃO 

A qualidade é um conceito importante e multiescala cada vez mais importante como elemento 
estratégico e diferenciador num mundo cada vez mais globalizado. A qualidade pode ser vista 
como uma atividade de melhoria permanente para identificar e gerir oportunidades para 
satisfazer e exceder as expetativas dos clientes com vista a alcançar a excelência organizacional 
(Carvalho et al., 2019). 

Este artigo baseia-se no trabalho desenvolvido através de uma abordagem multidimensional 
para a avaliação e definição da qualidade através de diferentes dimensões de uma forma 
holística. O objetivo é compreender a integração da qualidade e como é feita a sua medição, 
agregação e desdobramento nos diferentes níveis de uma organização, com vista a melhor 
compreender de que forma é feita a medição da qualidade. De uma forma mais específica, os 
objetivos são a caraterização da qualidade nos níveis micro, meso e macro e a compreensão da 
relação entre os diferentes níveis. Com isto, pretende-se responder às seguintes questões de 
investigação: 1. Pode a qualidade ser medida em diferentes dimensões? 2. Como medir a 
qualidade em diferentes dimensões? 3. Quais as caraterísticas da qualidade em cada dimensão? 

 

2. MÉTODOS 

A medição da qualidade pode ser feita de acordo com diferentes pontos de vista, dimensões e 
caraterísticas. Para perceber como pode a qualidade ser medida numa organização desde o nível 
micro ao nível macro, foi efetuada uma revisão da literatura envolvendo a combinação de 
palavras-chave como “qualidade”, “nível micro”, “nível meso”, nível macro”, “dimensão”, 
“organização”, “multiescala”, “multidimensional”, “multinível” e “modelo”. De seguida, foi 
utilizada a metodologia do estudo de caso através da entrevista semiestruturada para melhor 
perceber na prática como é feita esta medição. Foram escolhidas multinacionais, com vista a 
melhor refletir a comunicação entre diferentes níveis de medição de uma organização que 
podem, inclusivamente, estarem localizadas em diferentes pontos geográficos. 

 

3. RESULTADOS 

A revisão da literatura permitiu perceber que os termos “macro”, “meso” e “micro” são 
frequentemente utilizados em diferentes contextos e áreas do conhecimento. Relativamente ao 
nível macro, este está relacionado com um nível mais sistemático e de pensamento a longo 
prazo, em termos de estratégia, regulamentações e políticas. O nível meso é um nível 
intermédio que se traduz num contexto regional, tendo em conta decisões para um grupo 
específico ou comunidade. Já o nível micro está relacionado com as necessidades e questões 
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individuais. Isto vai de encontro à abordagem de qualidade multidimensional apresentada por 
Saraiva et al. (2020) e que tem por base a qualidade glocal, na medida em que ações locais têm 
consequências globais e ações globais têm consequências locais, numa perspetiva de 
interligação entre as ações e decisões tomadas em diferentes níveis. Assim, facilmente se 
entende as diferentes escalas de tempo e distância associadas à qualidade. 

Já relativamente aos primeiros resultados dos estudos de caso associados a este projeto, estes 
advêm de uma multinacional da indústria automóvel. Com base em entrevistas a diferentes 
intervenientes relacionados com a qualidade, desde a linha de produção, à direção de qualidade 
de fábrica, foi possível perceber que há indicadores de qualidade nos diferentes níveis de 
medição da qualidade. Em termos de qualidade associada à linha de produção, esta está mais 
relacionada com indicadores operacionais, nomeadamente a taxa de rejeição e a produção de 
peças bem feitas à primeira. Já em níveis intermédios, os indicadores de qualidade estão 
associados a reclamações, apresentando diferentes tipologias. Relativamente a níveis 
superiores, os indicadores traduzem os custos que resultam de defeitos, quer internos, quer 
externos.  

 

4. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

É possível identificar diferentes níveis associado aos contextos micro, meso e macro em 
diferentes áreas do saber. Além disso, é possível verificar que diferentes níveis de medição têm 
diferentes indicadores de qualidade nas organizações, dependendo da importância e impacto 
dos mesmos consoante a responsabilidade de cada nível. 

Como trabalho futuro, espera-se a realização de mais estudos de caso e a construção do modelo 
multidimensional que traduza os tipos de indicadores de qualidade associados aos diferentes 
níveis de medição nas organizações e a respetiva associação aos níveis micro, meso e macro da 
qualidade. Com isto pretende-se uma melhor compreensão de como é feita esta agregação e 
desagregação de valores, tendo em conta os indicadores definidos e os níveis existentes, de 
modo a que seja possível a caraterização de cada nível de medição da qualidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

A qualidade dos serviços é, hoje, uma exigência do cidadão que a consideram uma característica 
intrínseca a qualquer organização, privada ou pública. Neste sentido, tornou-se uma 
preocupação das organizações públicas trabalharem de acordo com essa exigência tendo 
eliminado progressivamente burocracias que resultam em mau funcionamento e estreitando a 
relação com os colaboradores, com a comunidade e com todas as partes interessadas. Assim, 
os municípios optaram por modificar os parâmetros organizações burocráticos por modelos de 
gestão empresarial (Matas, 2009) assumindo abordagens da Gestão da Qualidade, 
Modernização Administrativa e Governo Eletrónico sempre com o foco na proximidade ao 
munícipe. 

A partir de 2002, a Direção-Geral da Administração Pública (DGAP), divulga e promove a 
utilização da Common Assessment Framework (CAF), disponibilizando os materiais de apoio. O 
modelo CAF apoia as Administrações Públicas a introduzir uma cultura de excelência, a 
implementar progressivamente a lógica de planear, fazer, verificar e agir (Plan, Do, Check and 
Act – PDCA), a realizar o processo de autoavaliação com o intuito de controlar a organização e, 
por fim, a realizar um diagnóstico com os pontos fortes e pontos a melhorar. 

Inspirados por tão poderosa ferramenta, os autores, construíram um questionário baseado nos 
nove critérios da CAF e nos seus subcritérios para, com os resultados obtidos, poderem traçar 
um retrato da maturidade dos municípios portugueses no que se refere às suas práticas 
organizacionais no âmbito da gestão da qualidade. 

 

2. MÉTODOS 

O estudo apresentado faz parte de um estudo exploratório, mais alargado, acerca da 
maturidade organizacional no que se refere à gestão da qualidade nos municípios portugueses 
e que se encontra, ainda, em desenvolvimento. 

Com esse objetivo, preparou-se um inquérito através de um questionário que permitisse 
recolher informação sobre a perceção do(a) responsável pelas áreas da gestão da qualidade e 
modernização acerca das práticas do seu município.  

 

2.1. Instrumento  

O questionário foi elaborado com base nas variáveis utilizadas pela versão de 2020 do modelo 
de excelência Common Assessment Framework (CAF) e foi aplicado à totalidade dos municípios 
portugueses (308). Para tal, elaboraram-se trinta e seis afirmações tendo como base os nove 
critérios da CAF (Liderança, Planeamento e Estratégia, Gestão de Pessoas, Gestão de Parcerias 
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e Recursos, Gestão dos Processos, Cidadãos/Clientes, Colaboradores, Responsabilidade Social, 
e Desempenho Chave). Utilizou-se uma escala de Likert de 5 pontos em que: 1. Discordo 
totalmente; 2. Discordo; 3. Nem discordo, nem concordo; 4. Concordo; 5. Concordo totalmente. 

 

2.2. Procedimento  

O estudo foi desenvolvido em dois momentos. Num primeiro momento foi enviado um e-mail, 
com um questionário muito sumário, dirigido a cada câmara municipal, onde era explicitado o 
estudo que iria ser desenvolvido e facultadas todas as informações necessárias para que 
houvesse adesão, por parte destes. Neste primeiro questionário eram solicitadas informações 
genéricas sobre as práticas de gestão da qualidade e modernização administrativa de cada 
município que nos permitisse elaborar um mapeamento de todas as atividades desenvolvidas 
neste âmbito. 

Num segundo momento, foi enviado o questionário, baseado na CAF, solicitando o seu 
preenchimento e foram, novamente, explicitados os objetivos do estudo e prestadas todas as 
informações necessárias. Posteriormente, foram contactados, via telefone, os municípios que 
ainda não tinham submetido a sua resposta, para apelar ao preenchimento dos questionários e 
desta forma reunir o maior número de respostas possível. 

 

2.3. Amostra 

O questionário foi enviado aos trezentos e oito municípios Portugueses, tendo-se obtido um 
total de duzentas e sessenta e quatro respostas válidas, ou seja, aproximadamente 85,7% do 
universo. Podemos considerar que a amostra obtida nos permite realizar um retrato 
representativo dos municípios portugueses. 

 

3. RESULTADOS 

Nesta secção apresentamos os principais resultados do trabalho desenvolvido com o 
questionário baseado na CAF. 

A perceção dos responsáveis pelas áreas da gestão da qualidade e modernização acerca das 
práticas do seu município evidenciam que relativamente aos critérios dos meios (1 a 5) os 
municípios apresentam globalmente um nível de maior maturidade organizacional 
relativamente aos critérios dos resultados (6 a 9). 

 

 
Figura 1 - Resultados por critérios dos meios e resultados 

 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       73 

No que se refere aos meios (1 a 5) apresentam um nível de maior maturidade no critério “Gestão 
de recursos e parcerias” e um nível de menor maturidade no critério “Planeamento e 
estratégia”.  

No que concerne a resultados (6 a 9), os municípios apresentam maior maturidade no critério 
de “Resultados orientados para o desempenho chave” e um nível de menor maturidade no 
critério de “Responsabilidade social” sendo neste critério que se obteve a menor média.  

 

 
Figura 2 - Resultados por subcritérios dos meios 

 

Relativamente aos critérios de meios, estes focam-se no que a organização faz e como faz, e 
traduzem a forma de planear e operacionalizar os processos para alcançar os resultados 
pretendidos. Verifica-se que todos os valores obtidos se situam acima do ponto médio da 
escala utilizada revelando, assim, resultados muito positivos. 
Analisando os vários subcritérios verifica-se que a média mais elevada obtida nestes 
subcritérios é relativa ao subcritério 4. gestão de parcerias e recursos e refere-se ao subcritério 
4.3., isto é, a autarquia apresenta maior maturidade no cumprimento das fases do 
planeamento, implementação, monitorização e melhoria quando gere os recursos financeiros. 
A média mais baixa obtida refere-se ao critério 2. “Planeamento e estratégia” e refere-se ao 
subcritério 2.3., ou seja, a autarquia apresenta fragilidades no cumprimento das fases do 
planeamento, implementação, monitorização e melhoria, quando comunica, implementa e 
revê as estratégias e planos. 
 

 
Figura 3 - Resultados por subcritérios dos resultados 
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Os critérios dos resultados evidenciam o desempenho atingido pela organização, orientados 
para os cidadãos/clientes, pessoas, sociedade e desempenhos chave. 

Os resultados obtidos nos critérios dos resultados evidenciam alguns aspetos menos cuidados 
pelos municípios, manifestando serem estes os pontos fracos dos municípios, uma vez que 
existem cinco subcritérios que não atingiram o ponto médio da escala utilizada e são: i) 6.1, 
refere que a autarquia, no que concerne aos resultados orientados para os cidadãos/clientes, 
procede à recolha da perceção (ex. questionário) quanto ao seu nível de satisfação e 6.1a. 
Obtém resultados positivos; ii) 7.1 referindo que a autarquia, no que concerne aos resultados 
orientados para os colaboradores, procede à recolha da perceção (ex. questionário) quanto ao 
seu nível de satisfação e iii) 7,1 a. Obtém resultados positivos; iv) 8.1, refere que a autarquia no 
que concerne aos resultados orientados para a responsabilidade social, procede à recolha da 
perceção da comunidade e organizações parceiras (ex. questionário) em relação à ação do 
município e 8,1 a. Obtém resultados positivos. Revelando-se o valor mais baixo o relativo à 
obtenção de resultados positivos manifestados pelos colaboradores. 

 

4. CONCLUSÕES 

O estudo realizado teve como fio condutor o modelo de excelência CAF, que permitisse traduzir 
o estado da arte das práticas da qualidade dos serviços nos municípios portugueses. A utilização 
dos critérios da CAF, como ferramenta de suporte mostra ser uma forma bem-sucedida para 
analisar as práticas vigentes no que concerne à utilização do PDCA nas organizações. O objetivo 
inicial foi atingido pois conseguiu obter-se um retrato genérico das práticas dos municípios 
portugueses.  
Pode concluir-se que em relação aos meios, os municípios apresentam globalmente um nível de 
maior maturidade organizacional o que indicia toda a preocupação com a gestão interna dos 
seus processos. Havendo, ainda, que melhorar a forma como comunica, implementa e revê as 
estratégias e planos. 

No que concerne a resultados, os municípios apresentam um nível de menor maturidade no 
critério de “responsabilidade social” e algumas debilidades na auscultação quer aos 
clientes/cidadãos quer aos colaboradores. Sendo estes os pontos fracos evidenciados pelos 
municípios, assim, serão estas as recomendações que numa primeira instância seriam dadas aos 
municípios. Ficam aqui, também, referidas as nossas reflexões acerca das implicações práticas, 
para os municípios, que o nosso trabalho exploratório permite e que remetem para uma busca 
de melhorar a atuação, interação e comunicação daqueles com os seus colaboradores, com os 
munícipes e com a comunidade e organizações parceiras. 

Para além destas breves considerações relacionadas com o estado da arte, apresentam-se linhas 
de investigação futura no sentido de contribuir para o incremento do desempenho dos 
municípios. Neste sentido, a partir deste estudo podemos iniciar trabalho futuro que nos 
permita explorar e chegar à raiz dos problemas identificados e que se relacionam com os 
critérios dos resultados. Assim, será possível auxiliar os municípios a atingir um outro patamar 
no que concerne à sua relação quer com os munícipes e a comunidade quer com os seus 
colaboradores. Podem, ainda, ser alvo de investigação as ações dos municípios no que se refere 
à responsabilidade social que aparece como a principal debilidade encontrada. 

Outro aspeto a ser explorado é a dinamização da utilização da CAF como ferramenta de apoio à 
autoavaliação dos municípios. 
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1. INTRODUÇÃO 

As tendências económicas têm vindo a resultar em horas de trabalho cada vez mais 
diversificadas, descentralizadas e individualizadas, geradoras de tensões entre os requisitos de 
negócio das empresas, numa economia 24h/7d, com pressões competitivas e de fiabilidade, que 
conduzem (não raras vezes) a trabalho excessivo, com extensas horas adicionais e em horários 
atípicos. Essas condicionantes prejudicam a conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e 
Pessoal, particularmente das pessoas do setor dos transportes, e daí a importância da 
implementação de um Sistema de Gestão da Conciliação, certificável pela Norma Portuguesa 
4552:2016 “Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal - 
Requisitos”. 

Com a implementação de um Sistema de Gestão da Conciliação pretende-se facilitar a melhoria 
da atuação de todas as organizações. Assim, esse instrumento permite definir com maior 
acuidade os requisitos de um Sistema de Gestão da Conciliação com mais qualidade, 
aumentando o grau de satisfação dos trabalhadores e das trabalhadoras das restantes partes 
interessadas, demonstrando a capacidade de cada organização definir políticas e boas práticas 
de conciliação, em sintonia com a sua missão estratégica (CITE, 2019a). 

A APS-Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. (APS), criada pelo Decreto-Lei nº 
588/77, de 14 de dezembro de 1977, é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente 
públicos, com a Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE) 52220, Atividades 
auxiliares dos transportes por água, pertence ao Setor Empresarial do Estado (SEE), de acordo 
com o Decreto-Lei nº 337/1998, de 3 de novembro,  e desenvolve um modelo de Community 
Manager, em defesa dos interesses dos portos de Sines, de Faro e de Portimão (APS, 2020). 

Tradicionalmente, os setores dos transportes (aéreo, marítimo, rodoviário, ferroviário, fluvial, 
espacial, logístico) são dominados por homens, apresentando a política de transportes uma 
orientação masculina. Nesse sector, enquanto concebida por homens e centrada no estilo de 
vida masculino, os postos de trabalho são ocupados, principalmente, por homens e com uma 
cultura e valores com pouco apoio às mulheres e pouco sensível à dimensão do género (JOUE, 
2017). 

A APS segue a tendência de masculinização típica do setor dos transportes, particularmente em 
funções operacionais, com mais de dois terços da sua força de trabalho representada pelo sexo 
masculino, pese embora apresente um equilíbrio de representatividade de homens e mulheres 
nas carreiras mais qualificadas, que é de 50% para cada sexo (Silva, 2021). 
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Este artigo tem como objetivo apresentar resumidamente o desenvolvimento de um Sistema de 
Gestão da Conciliação, através da elaboração de um Programa de Conciliação, atendendo aos 
domínios da Norma Portuguesa 4552:2016, boas práticas laborais, apoio profissional e 
desenvolvimento pessoal, e serviços e benefícios, na APS-Administração dos Portos de Sines e 
do Algarve, S.A, recorrendo-se ao método estudo de caso e a metodologias qualitativas, através 
da observação e análise documental, e a metodologia quantitativas, através de inquéritos por 
questionário. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste trabalho optou-se pelo estudo de caso, que permitiu estudar a APS, no seu contexto real, 
utilizando múltiplas fontes de evidência, enquadrando-se numa lógica de construção de 
conhecimento. Assim, partindo-se de um problema iniciado com o “porquê?”, de ser uma 
obrigatoriedade para o Setor Empresarial do Estado a realização de planos para a igualdade e 
conciliação, seguindo-se o “como?”, ou seja, a concretização de planos para a igualdade e 
programas de conciliação, através da definição de objetivos claros e do enquadramento teórico 
da investigação, seguindo o CITE (2019b).  

Assim, pretendeu-se dar resposta ao problema do impacto da implementação de um Sistema 
de Gestão da Conciliação na APS e certificação pela NP 4552:2016, com o objetivo de captar as 
circunstâncias e as condições da situação, através de um projeto típico, recorrendo-se às 
informações sobre as experiências da empresa. 

Com a formulação das proposições de estudo pretende-se garantir o diagnóstico e o apoio à 
monitorização da execução de um Programa de Conciliação e de um Plano para a Igualdade, em 
adenda, que potenciasse a manutenção do Sistema de Gestão da Conciliação, adentro do 
Sistema Integrado de Gestão (SI) da empresa, e que garantisse a certificação pela Norma NP 
4552:2016, a qual se verificou em 25-05-2021 (Ver Figura 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Certificado pela Norma NP 4552:2016 

 

Por outro lado, com essa formulação das proposições pretendia-se a inventariação e revisão da 
literatura internacional e nacional, a identificação da população e a constituição da amostra, de 
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modo a identificar as partes interessadas relevantes ou constituintes, com base na Norma 
AA1000 “Stakeholder Engagement Standard 2015”, do Institute of Social and Ethical 
AccountAbility (JOUE, 2015). 

Assim, por via da triangulação metodológica, obteve-se  o desenho e aplicação dos instrumentos 
de recolha de dados qualitativos através da observação e da análise documental, e na recolha 
de dados quantitativos através de inquéritos por questionário, tendo-se efetuado a revisão do 
Sistema Integrado, por forma a integrar o  novo Sistema de Gestão da Conciliação, por aplicação 
do ciclo de Deming ou ciclo PDCA (P-Plan, D-Do, C-Check, A-Act) e do Guião da Comissão para a 
Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE, 2019b) (Ver Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Sistema de Gestão da Conciliação na APS pela Norma NP 4552:2016 

 

3. RESULTADOS 

Através da implementação do inquérito por questionário “Short Inventory on Stress and 
Wellbeing (S-ISW)”, lançado em parceria com a empresa Pulso Europe Portugal, foi possível 
efetuar a caraterização psicossocial da APS, permitindo definir mapas de prioridades de apoio à 
gestão para a tomada de decisão. Por outro lado, também foi possível disponibilizar informação 
do posicionamento da empresa em comparação com um grupo de referência, constituído por 
56.806 observações, recolhidas em várias empresas e países europeus, durante os anos 2014-
2019. 

Pelo que, ficou demonstrado que a APS relativamente ao bem-estar no trabalho, com um valor 
médio global absoluto de 2,54, ficou abaixo do grupo de referência de 2,75. Porém, pode-se 
referir que é uma empresa de risco baixo, o que a coloca numa situação vantajosa, tornando-a 
mais competitiva no mercado de trabalho. Relativamente aos fatores de risco no trabalho, a APS 
apresenta um valor médio global absoluto de 3,11, abaixo do grupo de referência de 3,33, o que 
representa um resultado de risco médio, porém, deve ser considerado como um alerta, já que 
é influenciador da produtividade. 

O inquérito por questionário, da responsabilidade da APS, construído com base nos domínios 
da Norma NP 4552:2016, conjugadas com as dimensões do Guião da CITE (2019b), permitiu a 
auscultação dos/as trabalhadores/as num conjunto de questões agrupadas em Secções (S2 a S7), 
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tendo sido evidenciado, através da análise do meio envolvente contextual e transacional (S3), 
que o ambiente é de incerteza, agravado pela epidemia SARS-CoV-2, originada pela doença 
Covid-19.  

Porém, relativamente aos domínios da conciliação, boas práticas laborais (S4), apoio profissional 
e desenvolvimento pessoal (S5) e serviços e benefícios (S6), observou-se que um resultado médio 
de 97,44%, concluindo-se que: 

1. O reduzido efetivo prejudica o contexto político-legal e sócio-cultural externo a favor da 
igualdade e da conciliação 

2. a rede de infraestruturas externas não é facilitadora da organização do trabalho em 
regime de escala ou por turnos 

3. a flexibilidade dos tempos de trabalho é facilitadora da conciliação, particularmente das 
pessoas com responsabilidades familiares ou cuidadoras. 

 

4. CONCLUSÕES 

Mais do que procurar a objetividade científica, com este trabalho procurou-se captar ideias 
gerais e aspetos críticos da igualdade e da conciliação, que para o Setor Empresarial do Estado 
decorre de um requisito legal, construído de acordo com o Guião da CITE (2019b). Igualmente, 
observou-se que estão em curso mudanças no trabalho, que exigem que as empresas atendam, 
de forma neutra, às questões da conciliação, e que, para atingir os objetivos da conciliação, é 
necessária uma avaliação da significância das constituintes, um diagnóstico, um programa de 
conciliação documentado, que atenda aos aspetos e ao impacto da conciliação, e uma 
monitorização da sua execução. 

Por outro lado, verificou-se que uma estratégia de Work Time Arrangement (WTA) e de mix de 
medidas transversais, poderá ser uma possível solução para enfrentar a incerteza, em torno das 
novas formas de trabalho. Identicamente, através do Work Life Balance (WLB), observou-se que 
o papel da liderança é fundamental, mas não é exclusiva dos gestores, e que o trabalho é mais 
do que um meio de ganhar um salário para viver, antes implica relações sociais e um lugar na 
sociedade, bem como oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

5. REFERÊNCIAS 

APS (2021). APS-Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. Disponível em:  
http://www.apsinesalgarve.pt/ 

CITE (2019a). Guia Prático para a implementação e certificação da Norma Portuguesa 4552:2016. 
Disponível em:  http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/Guia_np4552_2016.pdf (consultado a 21-5- 
2021) 

CITE (2019b). Guião para a Elaboração dos Planos para a Igualdade (anuais). Disponível em: 
http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/Planos_Igualdade_Guiao.pdf (consultado a 21-5- 2021) 

JOUE (2015). Norma AA1000 Stakeholder Engagement Standard. Disponível em 
https://www.accountability.org/standards/aa1000-stakeholder-engagement-standard/ (consultado a 2-
6- 2021) 

JOUE (2017). Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «As mulheres e os transportes — 
Plataforma para a mudança. Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE0048&from=EN (consultado a 2-6-2021) 

NP 4552:2016 - Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal - 
Requisitos. Instituto Português da Qualidade, Ministério da Indústria e Energia. Lisboa. 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       80 

Silva, H. M. S. G (2021). Implementação e certificação pela NP 4552:2016 - Sistema de gestão da 
conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal na administração dos portos de Sines e do 
Algarve, SA (APS), (Master's thesis, Universidade de Évora). 

  



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       81 

Cultura Organizacional nas Unidades Prestadoras de Cuidados de Saúde 
Personalizados do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo 

Central 

Gomes; Luís Pedro1; Alfaiate, Carmen2; Almeida, Dora3; Dionísio, Andreia4; 
Jorge, Fátima5 

1 ARS Alentejo, I.P., ACeS Alentejo Central, lppgomes@gmail.com 
2 ARS Alentejo, I.P., ACeS Alentejo Central, carmen.alfaiate@gmail.com 

3 Universidade de Évora, CEFAGE - IIFA, dmfa1983@gmail.com 
4 Universidade de Évora, Departamento de Gestão, andreia@uevora.pt 

5 Universidade de Évora, Departamento de Gestão, mfj@uevora.pt 

 

1. INTRODUÇÃO 

A reforma dos Cuidados de Saúde Primários de 2005 em Portugal, para Leone, Dussault, e Lapão 
(2014), promoveu a implementação de uma nova cultura de trabalho, através de uma gestão 
mais próxima e incentivando a governação clínica, contrariando as práticas anacrónicas, 
excessivamente centralizadoras e burocráticas da administração pública.  

Robbins (2009) defende que são os valores partilhados de uma cultura organizacional forte que 
asseguram o alinhamento estratégico nas organizações que achataram a sua estrutura, 
introduziram o trabalho em equipa, reduziram a formalização e deram mais autonomia aos seus 
colaboradores. Um processo semelhante ocorreu nos cuidados de saúde primários com a 
criação das Unidades de Saúde Familiar (USF´s), no qual se procura implementar um modelo de 
gestão que pressupõe flexibilidade organizativa e de gestão, desburocratização, trabalho em 
equipa, autonomia e responsabilização, que requerem a existência de uma cultura orientada 
para o mercado e tendencialmente adocrática (Cruz & Ferreira, 2012).  

Em situações de mudança, a cultura organizacional tanto pode facilitar como dificultar a 
implementação de estratégias, o que influencia a possibilidade de sucesso (Alvesson & 
Sveningsson, 2008). Nestas situações a cultura de uma organização assume maior importância 
uma vez que, embora alterando os processos e as estratégias, se os valores, as orientações e os 
objetivos se mantêm constantes, as organizações voltam rapidamente ao seu status quo 
(Cameron & Quinn, 2006). Deste modo, tentar mudar a cultura organizacional existente antes 
de a conseguir compreender e gerir, em regra não produz os resultados desejados (Leone et al., 
2014). 

Como objetivo principal propomos caracterizar a cultura organizacional predominantemente 
percecionada pelas equipas das Unidades de Cuidados Saúde Personalizados (UCSP) e USF do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central (ACeS AC).  Foram formuladas as 
seguintes hipóteses: H11 A perceção da cultura organizacional das unidades de saúde do ACeS 
AC pelos seus colaboradores está relacionada com o tipo de unidade funcional a que pertencem. 
H12: A perceção da cultura organizacional das unidades de saúde do ACeS AC pelos seus 
colaboradores está relacionada com o grupo profissional a que pertencem. 

 

2. MÉTODOS 

Optou-se por uma abordagem quantitativa, tendo como estratégia de investigação a sondagem. 
Os dados foram obtidos pela aplicação do Denisson Organizational Culture Survey (DOCS), com 
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recurso às questões validadas por Lousã e Gomes (2016). A população correspondeu aos 
colaboradores das UCSP e às USF’s do ACeS AC, num total de 342 colaboradores. O DOCS foi 
aplicado via on-line, tendo o mesmo ficado disponível para resposta no período de 15 de abril a 
30 de maio de 2020. A taxa de resposta foi de 52,63%.  Foi avaliada a consistência interna do 
questionário, pelo cálculo do Alfa de Cronbach das dimensões e dos indicadores. De modo a 
caracterizar a cultura organizacional predominantemente percecionada pelas equipas das UCSP 
e USF do ACeS AC, foram obtidas as estatísticas descritivas dos dados. As hipóteses H11 e H12 
foram testadas, tendo a inferência estatística sido efetuada pela ANOVA e testes-t. Para análise 
e tratamentos dos dados recorreu-se ao software SPSS® versão 24. 

 

3. RESULTADOS  

Verificou-se que a dimensão envolvimento foi a que apresentou a média mais elevada (3,651), 
enquanto que a dimensão missão foi a que apresentou a média mais baixa (3,401). Encontrou-
se evidência da existência de subculturas profissionais e de subculturas em função do tipo de 
unidade de pertença. 

 

4. CONCLUSÕES 

Atendendo aos resultados obtidos, destaca-se a necessidade implementação de políticas de 
recursos humanos no ACeS AC que reforcem a dimensão missão da Cultura Organizacional. 
Políticas que aumentem a perceção dos colaboradores sobre o propósito e a direção das suas 
unidades. De políticas que transmitam os objetivos da organização, permitindo aos 
colaboradores saber como contribuir para atingir os objetivos e as metas das suas unidades. 
Objetivos e metas que devem ser claros e estar vinculados à missão, à visão e à estratégia da 
organização. 
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1. INTRODUÇÃO 

O panorama económico atual, globalizado e cada vez mais competitivo, tem levado as empresas 
a procurar soluções para se diferenciarem dos seus concorrentes. O compromisso com uma 
gestão da qualidade eficaz e eficiente, capaz de entregar valor ao cliente por meio de produtos 
e serviços que atendam às suas expectativas e necessidades, é vista como uma forma de uma 
organização garantir um bom posicionamento no mercado. 

Um dos caminhos possíveis para garantir esse compromisso com a qualidade é através de uma 
gestão baseada na procura constante pela melhoria dos processos críticos da organização. No 
que a processos diz respeito, um dos conceitos mais utilizados e reconhecidos atualmente para 
a análise e melhoria dos mesmos é o Business Process Management (BPM). Esta é uma 
abordagem à gestão de processos que tem vindo a crescer consideravelmente nos últimos anos 
e que se baseia num conjunto de princípios, métodos e ferramentas para analisar processos de 
negócio com o objetivo de melhorar o seu desempenho. Aliado ao BPM existem várias notações 
que permitem a modelação de processos de negócio, sendo que o Business Process Model and 
Notation (BPMN) é hoje em dia uma das mais utilizadas devido à sua versatilidade, ao fato de 
ser suportada por várias ferramentas e também pela clareza gráfica que confere aos processos 
modelados. Através destes mesmos modelos, torna-se mais fácil identificar as atividades onde 
existem desperdícios e problemas de qualidade. Seguidamente, e recorrendo à combinação de 
ferramentas da qualidade com uma abordagem Lean Thinking, é possível procurar as causas 
desses mesmos desperdícios, trabalhando na definição de ações de melhoria que visem a sua 
eliminação. 

É neste contexto que a presente comunicação reflete o trabalho desenvolvido numa empresa 
do setor das energias renováveis com o objetivo de melhorar a eficácia e eficiência do processo 
de gestão da documentação envolvida em todo o controlo e inspeção da qualidade ao processo 
produtivo e produto acabado, o qual é ilustrado de forma simplificada na Figura 1. Este é um 
processo muito importante, quer para a empresa, quer para os seus clientes. Para a empresa 
porque lhe permite ter adequadamente documentada toda a informação que garante a 
conformidade do seu produto. De facto, o desempenho deste processo possibilita que todos os 
controlos e inspeções pré-definidos sejam realizados e fiquem registados, permitindo à empresa 
ter evidências de que o produto final foi devidamente controlado e inspecionado. Já para o 
cliente, é a garantia de que irá receber um produto com a qualidade desejada. 
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Figura 4 - Esquema ilustrativo do processo da gestão da documentação no controlo e inspeção da 

qualidade 

 

No sentido de melhorar este processo, eliminando ou reduzindo os desperdícios que pudesse 
apresentar, bem como estabilizando e padronizando atividades para garantir um melhor fluxo 
da documentação, foram combinadas as práticas de BPM, BPMN, Gestão da Qualidade e Lean 
Thinking. 

 

2. MÉTODOS 

A metodologia utilizada neste trabalho corresponde ao ciclo de vida do BPM, que consiste em 6 
fases: i) identificação do processo; ii) descoberta do processo (modelo "as-is"); iii) análise do 
processo; iv) redesenho do processo (modelo “to-be”); v) implementação do processo; e vi) 
monitorização do processo. 

A primeira fase desta metodologia consiste na identificação do processo. Como já foi referido, o 
processo em análise foi o da gestão da documentação que suporta o controlo e inspeção da 
qualidade. A segunda fase corresponde à descoberta do processo, a qual no contexto deste 
estudo se baseou na recolha de evidências, incluindo análise documental, observação e também 
conversas informais. No final desta fase foi possível elaborar o modelo “as-is” para o processo 
em análise. Na fase de análise do processo, procedeu-se ao estudo do mesmo para tentar 
identificar as principais fontes de desperdícios, atividades de valor não acrescentado, problemas 
de qualidade e as suas causas raiz, recorrendo à elaboração de um diagrama de Ishikawa. Na 
quarta fase – redesenho do processo - foi elaborado um plano de ações cujo objetivo é propor 
soluções para os problemas encontrados na fase anterior e respetivas causas (identificadas no 
diagrama de Ishikawa). Para ajudar a planear cada ação proposta recorreu-se à ferramenta 
5W2H. No final desta fase desenvolveu-se o modelo “to-be”, correspondente ao estado futuro 
do processo em estudo. Na fase de implementação do processo, colocaram-se em prática as 
ações definidas na etapa anterior, sendo que importa destacar que se recorreu em alguns casos 
a ferramentas Lean, nomeadamente aos 5S, à Gestão Visual e ao Standard Work. Por fim, na 
fase de monitorização do processo seguiu-se de perto o novo processo para se perceber se as 
ações implementadas estavam a ter o impacto desejado e corrigir eventuais desvios ao 
planeado. 

 

3. RESULTADOS 

De forma geral pode-se dizer que as ações de melhoria implementadas culminaram num fluxo 
da documentação mais eficiente, num maior controlo, organização e padronização do processo 
de gestão da documentação, numa melhor definição de responsabilidades, melhor comunicação 
entre as equipas envolvidas e num aumento da percentagem de documentos devidamente 
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preenchidos e conformes, bem como num acesso mais rápido à documentação por parte das 
equipas, que ficou distribuída em pontos estratégicos por todo o chão de fábrica. 

De forma mais específica, e tendo em consideração que um processo pode ser avaliado de 
acordo com o seu custo, qualidade e tempo de execução, recorreu-se a estes três indicadores 
para avaliar os resultados que foram obtidos com a implementação das ações de melhoria. No 
que diz respeito ao custo, este mantém-se praticamente igual ao inicial, uma vez que os recursos 
alocados ao processo se mantiveram inalterados. Já no que diz respeito à qualidade do processo, 
é de realçar uma significativa melhoria na conformidade do preenchimento da documentação, 
sendo este um dos principais resultados alcançados. Por fim, e relativamente ao indicador 
tempo, embora não se tenha conseguido calcular com exatidão o tempo ganho na realização do 
processo, verificou-se uma redução nas deslocações que os colaboradores têm de realizar para 
entregar e levantar os vários documentos durante a inspeção, o que se traduz numa efetiva 
poupança do tempo gasto por estes colaboradores na realização do processo. 

 

4. CONCLUSÕES 

Tendo em conta os resultados obtidos, pode-se concluir que a combinação das práticas de 
BPM/BPMN, gestão da qualidade e Lean foi muito positiva para a análise e melhoria do processo 
selecionado, o que permite concluir que é vantajosa a sinergia entre vários paradigmas da 
gestão para a melhoria do desempenho organizacional.  De referir também que foi difícil definir 
e calcular indicadores quantitativos que permitissem avaliar objetivamente a mudança realizada 
no processo em estudo. Ainda assim, é de notar que o trabalho realizado conduziu a diferenças 
assinaláveis entre o antes e o depois deste processo, mesmo que muitas sejam difíceis de 
quantificar.  

No futuro seria importante, e depois de concluída a padronização do novo processo, fazer a sua 
desmaterialização/digitalização, através do desenvolvimento de um sistema de informação 
capaz de suportar todos os requisitos funcionais do mesmo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, um dos objetivos das organizações passa por reduzir os desperdícios nelas 
existentes, identificando as causas dos problemas e as atividades que não agregam valor aos 
produtos, apoiando-se no conceito de Lean Manufacturing (Womack et al., 1990). Assim, 
procuram constantemente a perfeição, através da melhoria dos processos; a valorização das 
atividades que acrescentam valor ao longo de todo o fluxo, desde os fornecedores até ao cliente 
final; bem como a excelência da qualidade e a satisfação das necessidades dos clientes. Posto 
isto, torna-se evidente a necessidade de realizar transformações e melhorias dentro das 
organizações.  

O trabalho aqui descrito aborda a Garantia da Qualidade na Linha dos Chassis de Autocarros 
Elétricos, com o objetivo de reduzir a quantidade de defeitos e desperdícios encontrados, 
melhorando a qualidade ao longo do processo produtivo. 

Deste modo, e tendo em consideração o objetivo referido, pretende-se, com este trabalho, 
definir os standards dos processos de qualidade da linha de chassis de autocarros elétricos, tais 
como a receção de materiais, a inspeção e a futura garantia da qualidade, para monitorização 
dos mesmos. 

Os resultados esperados são (i) a identificação dos principais desperdícios na linha, 
nomeadamente no que diz respeito à inspeção de material rececionado e à inspeção de 
linha, (ii) propostas de melhoria relativas aos problemas encontrados e (iii) alguns 
documentos, entre os quais o Standardized Work Recording Sheet (SWRS); o Standardized Work 
Combination Table (SWCT); o Standardized Work Chart (SWC) e o Yamazumi. 

 

2. MÉTODOS 

A metodologia deste trabalho passa por estudar, em primeira instância, conceitos e ferramentas 
relativas ao tema em estudo, sendo o foco a garantia da qualidade na linha de produção. De 
seguida, será realizada uma análise ao processo produtivo, na qual se vai ao gemba, para 
conhecer a realidade, utilizando os instrumentos e técnicas necessárias, através de observações 
diretas e de medição de tempos. Serão retirados os dados necessários para a análise posterior 
e será efetuado o levantamento de problemas encontrados na linha de produção. Após 
concluída a recolha de dados, será realizada, ainda, uma análise dos mesmos, bem como 
propostas de melhoria, e serão elaborados documentos standard, que permitirão, aos seus 
utilizadores, ter um conhecimento detalhado do processo referente à qualidade da linha de 
chassis elétricos. De seguida, serão implementadas as propostas de melhoria na linha e 
posteriormente serão recolhidos novos dados, referentes aos processos melhorados e realizada 
a respetiva verificação.  Por fim, será elaborada uma comparação entre os resultados obtidos 
anteriormente e os novos resultados, assim como retiradas as respetivas conclusões. 
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3. RESULTADOS 

O presente projeto centra-se em dois temas principais, a Inspeção de Material Rececionado e a 
Inspeção de Linha.  

3.1. Inspeção de Material Rececionado  

Após a análise das observações e medições de tempo recolhidas, foram realizados os 
documentos standard. Através destes documentos, verificou-se a existência de vários 
problemas nesta tarefa, como o elevado desperdício de tempo em deslocações realizadas pelo 
inspetor da qualidade, devido à possibilidade da desatualização dos desenhos técnicos 
impressos dos materiais a serem inspecionados.  

Assim, foram propostas e analisadas duas propostas de melhoria para este problema, a 
colocação de um computador fixo no armazém logístico ou a aquisição de um computador 
portátil. Foram realizados documentos standards para cada solução e comparados com a 
situação atual. Estes documentos, demonstraram que com a colocação do computador fixo no 
armazém logístico, o tempo total para a inspeção do material, aumentaria cerca de 33% 
comparando com a situação atual. No caso do computador portátil, o tempo total de inspeção 
diminuiria cerca de 23% comparando com a situação atual.  

3.2. Inspeção de Linha  

Para a execução da tarefa da verificação final do chassi, o inspetor, tem de ter consigo uma lista 
com todos os pontos que têm de ser verificados. Esta lista está em sistema informático da 
empresa e tem de ser impressa, onde o inspetor assinala na mesma se os pontos estão 
conformes ou não. Finalizada a inspeção, o inspetor passa esta lista para sistema, pois os dados 
têm de ficar registados nesta plataforma tendo depois de voltar a imprimir, para seguir junto 
com todo o processo do plano de qualidade do chassi em questão.  Assim, existe uma duplicação 
de trabalho para esta tarefa, onde se verificou que a aquisição do computador portátil seria 
importante, pois o inspetor teria logo acesso à lista e, assim, poderia apontar diretamente. 

Quando é realizada a inspeção final do chassi ou a verificação dos apertos dos binários de 
segurança por parte do inspetor da qualidade e algum dos pontos não está conforme, este tem 
de apontar o defeito em causa. Por cada defeito ocorrido, tem de se realizar uma reparação por 
parte do operador que está associado ao defeito. Assim, foram retirados tempos de todas as 
reparações realizadas nos chassis inspecionados e posteriormente estes foram divididos pelas 
áreas de atuação.  

Através da análise dos dados obtidos da tarefa da inspeção de linha, verificou-se que a área de 
atuação com maior tempo de reparações era a mecânica, devido ao aperto dos binários de 
segurança estarem fora dos valores standard definidos. 

 

4. CONCLUSÕES 

Para a tarefa da Inspeção de Material Rececionado, verificou-se a existência de um elevado 
desperdício em deslocações, devido à forma de execução dessa mesma tarefa, por parte do 
Inspetor da Qualidade.  

Assim, após uma análise de duas propostas de soluções, concluiu-se que a melhor solução seria 
a aquisição de um computador portátil, uma vez que este facilita a execução de todas as etapas 
da tarefa mencionada e, assim, permite a eliminação das deslocações desnecessárias. Conclui-
se que, com esta aquisição, se verificaria uma redução de tempo em 23%, comparando com a 
situação atual. Existiria, também, uma lista de receção de material, em Excel, que favoreceria a 
procura do código do material para a anotação do número de série e, consequentemente, 
verificar-se-ia uma menor percentagem de erro humano na transcrição destes números. Desta 
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forma, tornar-se-ia possível poupar em folhas de papel e em gastos com a impressão das 
mesmas.  

O computador portátil permitiria, também, ajudar nas várias etapas da Inspeção de Linha, visto 
que o inspetor poderia preencher os dados do chassi em questão diretamente no sistema da 
empresa. Deixaria de existir a duplicação de trabalho ao transcrever estes dados da lista 
impressa de verificação do chassi. 

Após análise aos tempos de reparações dos defeitos encontrados pelo inspetor da qualidade, 
verificou-se que grande parte dos tempos de reparações surgem devido à falta, ou excesso, de 
aperto dos binários de segurança. Assim, é necessário atuar neste tipo de tarefas, tentando 
entender o porquê de existirem tantos defeitos na tarefa mencionada e, posteriormente, 
sensibilizar os colaboradores para terem mais atenção aquando da realização do aperto.  
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Resumo: 
A sociedade sofre alterações constantes e é necessário que as empresas 

estejam atentas e se adequem rapidamente e mais do que isso, que se 
antecipem a essas mudanças. Não obstante que a satisfação do cliente é o 
foco da gestão da qualidade para o alcance da competitividade, porém uma 
organização deverá ir para além da qualidade dos seus produtos e serviços 
e das necessidades e expetativas dos seus clientes. Deste modo, a 
implementação da gestão da qualidade, nomeadamente através de um 
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) auxilia as empresas a responderem 
de forma eficiente às mudanças sociais que fazem surgir um novo paradigma 
da gestão da qualidade, caraterizado pela flexibilidade e adaptação. Devido 
a esta mutação constante da atualidade, seguir padrões e procedimentos 
não é mais o caminho a seguir. É necessário que os líderes das empresas 
sejam providos de competências como capacidade de adaptação e criação 
de sinergias. Neste estudo participaram 63 empresas localizadas em 
Portugal com os seus SGQ certificados, por forma a perceber quais os níveis 
de maturidade predominantes, bem como o estilo de liderança mais 
incidente em cada um desses níveis. 

Palavras-chave: Sistemas de Gestão Da Qualidade, Maturidade, Liderança. 
 

Abstract: 
Society undergoes constant changes, and companies must be aware and 

adapt quickly and, more than that, that they anticipate these changes. 
Although customer satisfaction is the focus of quality management to 
achieve competitiveness, an organization must go beyond the quality of its 
products and services and the needs and expectations of its customers. In 
this way, the implementation of quality management, namely through a 
quality management system (QMS), helps companies respond efficiently to 
social changes that give rise to a new paradigm of Quality Management, 
characterized by flexibility and adaptability. Due to this constant current 
mutation, following standards and procedures is no longer the way forward. 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       91 

Business leaders must be provided with skills such as adaptability and 
creating synergies. 63 Portuguese companies, with QMS certified 
participated in this study to understand the predominant levels of maturity 
and the most incident leadership style at each of these levels. 

Keywords: Quality Management Systems, Maturity; Leadership. 
 
 

1. Introdução 

O ambiente em que vivemos é cada vez mais complexo e exigente, a sociedade sofre 

alterações constantes e é necessário que as empresas estejam atentas, se adequem 

rapidamente e mais do que isso, que se antecipem a essas mudanças. (ISO 9001, 2015)  

A satisfação do cliente é o foco da gestão da qualidade, considerada uma ferramenta 

para o alcance da competitividade das organizações (Gunasekaran, Subramanian & 

Ngai, 2019). Deste modo, a implementação da gestão da qualidade, nomeadamente 

através de um sistema de gestão da qualidade (SGQ) auxilia as empresas a responderem 

de forma eficiente às mudanças sociais (Silva & Matos, 2020), que fazem surgir um novo 

paradigma da gestão da qualidade, caraterizado pela flexibilidade e adaptação: o 

paradigma de emergência. Este paradigma, defendido por Kemenade & Hardjono 

(2019), surge na sequência dos três já existentes: o empírico, o de referência e o 

reflexivo. Os autores consideram que este quarto paradigma é o mais adequado para as 

organizações trabalharem no contexto atual, pois é necessário adequar a forma de agir 

e de resolver problemas à realidade existente e ao contexto, porque o que funciona 

agora pode não funcionar amanhã (Barbosa, Gambi & Gerolamo, 2017).  

Para dar resposta a este novo paradigma, é essencial fazer mudanças incrementais 

ou radicais, ter estabilidade organizacional, assim como praticar uma comunicação ativa 

e eficaz. Mas estarão os SGQ preparados para as mudanças decorrentes deste novo 

paradigma de emergência? Tudo dependerá do seu nível de maturidade ou 

desenvolvimento (Fundin, Backström & Johansson, 2019).  

Os modelos de maturidade designam o grau de consolidação das práticas adotadas 

por uma organização, dando ênfase às boas práticas e auxiliando na transição de um 

nível para outro superior. Estes modelos, permitem a identificação de uma trajetória 

lógica e progressiva rumo ao desenvolvimento organizacional (Silveira, 2009). 
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Devido a esta mutação constante da atualidade, seguir padrões e procedimentos 

não é mais o caminho a seguir. É necessário que os líderes das empresas sejam providos 

de competências como capacidade de adaptação e criação de sinergias (Kemenade, 

2014). É sabido que as mudanças são sempre difíceis de implementar, devido a vários 

fatores, e existem resistências e obstáculos que têm de ser ultrapassados. O papel dos 

líderes é, assim, definir direções e formas de atuação, bem como promover mudanças 

inspiradoras em toda a organização. A envolvência de todos no processo potencia uma 

minimização dos fatores menos favoráveis resultantes das alterações que são 

pretendidas (Randeree, 2008). A liderança desempenha, também, um papel 

fundamental no estabelecimento de metas relativamente à gestão da qualidade e das 

respetivas estratégias para atingir essas metas (Flynn, Schroeder & Sakakibara, 1995).  

Posto isto, torna-se importante relacionar estas duas temáticas, gestão da 

qualidade, nomeadamente os níveis de maturidade dos SGQ, e liderança, de modo a 

analisar qual o estilo de liderança mais adotado na condução dos SGQ.  

Assim, o presente trabalho pretende aprofundar qual o papel da liderança na 

maturidade dos SGQ. Este trabalho apresenta os resultados preliminares de uma 

dissertação no âmbito do Mestrado em Gestão que tem como objetivos principais: 

• Diagnosticar o nível de maturidade das empresas participantes e perceber a sua 

adequabilidade face aos desafios do contexto atual; 

• Avaliar os estilos de liderança predominantes dos profissionais de Gestão de 

Qualidade participantes; 

• Avaliar se existe um estilo de liderança predominante em cada nível de 

maturidade. 

Para tal, foi seguida uma abordagem quantitativa com recurso a um questionário 

enviada empresas com o seu SGQ certificado. 

 

2. Revisão da Literatura 

“A gestão da qualidade é um dos tópicos de discussão mais importantes na gestão 

moderna” , assim as empresas reconhecem a qualidade como uma estratégia eficaz num 

mercado cada vez mais competitivo (Barbosa, Gambi & Gerolamo, 2017). Os 

consumidores tornaram-se também mais exigentes e informados e as empresas devem 
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acompanhar e superar as expetativas dos seus clientes efetivos e potenciais para se 

poderem distinguir e até sobreviver nos dias de hoje (Randeree, 2008). Um dos fatores 

críticos, mais citado, para o sucesso de programas de gestão de qualidade é a liderança 

(Barbosa, Gambi & Gerolamo, 2017). É necessário que os líderes criem um ambiente e 

cultura de apoio à implementação eficaz do sistema de qualidade (Mosadeghrad, 2013). 

Gestão da qualidade é um conjunto de práticas e técnicas usadas na melhoria e 

prevenção de defeitos ou lacunas de uma organização, funcionando como um sistema 

integrado, com o propósito de ser cada vez melhor e mais eficiente na prossecução dos 

objetivos organizacionais (Barbosa, Gambi & Gerolamo, 2017). 

 

2.1. Níveis de Maturidade dos SGQ 

A maturidade do SGQ pode ser definida de acordo com o número de anos de 

implementação e certificação do SGQ (Sousa & Voss, 2009) ou pela relação com as 

melhores práticas utilizadas (Patti, Hartman & Fok, 2001 citado por Silva & Matos, 2020), 

ou mesmo associado à avaliação da qualidade percebida pelos clientes e à eficiência do 

processo de gestão (Rosnah & Wan, 2010). Assim, podem ser encontradas estas três 

perspetivas na literatura: 

• Perspetiva de maturidade: associada à dimensão temporal ou idade, indicando 

um estado mais avançado ao longo dos anos (Fraser, Moultrie & Gregory, 2002; Sousa 

e Voss, 2009); 

• Perspetiva de capacidade: desenvolvimento completo de um processo ou 

atividade, seguindo uma linha de melhoria contínua (Nascimento et al., 2016)  

• Perspetiva da Evolução: defende a noção evolutiva, preconizando a adoção de 

práticas combinadas de adaptação ao contexto em que a organização opera (Lahti, 

Shamsuzzoha & Helo, 2009). 

Para Silveira (2009) “o objetivo principal de um modelo de maturidade é descrever 

o comportamento típico demonstrado por uma organização num número de níveis de 

consolidação de práticas consagradas para cada critério em estudo, adotando o que 

pode ser considerado como boa prática, assim como, formas de transição entre níveis.” 

Estes modelos de maturidade auxiliam os gestores no desenvolvimento organizacional, 

pois permitem definir um caminho estruturado de crescimento. 
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Nascimento et al. (2016), apoiado por Crosby Maturity Grid (Crosby, 2016), pelo 

Prémio da Qualidade PNQ (FNQ, 2011) e pela Norma JIS Q 9005 - Qualidade (JIS,2005), 

estabeleceu um instrumento de medição de maturidade dos SGQ que abrange as 

questões mais emergentes com cinco níveis de maturidade, tal como descrito na tabela 

1. 

 

Tabela 1 – Níveis de Maturidade de um SGQ 

Nível de 
Maturidade 

Planeamento Resultados  

1 
 

Existem falhas no projeto, e este 
não é executado conforme planeado. 

Os resultados esperados não são 
produzidos e ficam abaixo dos resultados da 

concorrência. 

2 
 

São estabelecidos e implementados 
procedimentos de acordo com os 

requisitos ISO 9001. 

Os resultados esperados são geralmente 
alcançados e são semelhantes aos dos 

concorrentes. Aqui acontece a certificação 
pela Norma ISO 9001. 

3 
 

O perfil organizacional é claramente 
estabelecido, e o planeamento é eficaz. 

Os resultados esperados são sempre 
alcançados e semelhantes aos dos 

concorrentes. 

4 
 

O perfil organizacional é claramente 
estabelecido face à concorrência. O 

planeamento é eficaz e eficiente, sendo 
implementados procedimentos 

importantes e necessários. 

Os resultados esperados são alcançados 
de forma eficiente, estando acima da 

concorrência. 

5 
 

O planeamento é inovador e tem a 
capacidade de se adaptar a mudanças 

ambientais. Existe partilha de 
experiências e lições aprendidas na 

organização. 

Os resultados são produzidos de forma 
eficiente e sustentada na organização, 

independentemente da gestão e o meio 
ambiente. É considerado um modelo de 
excelência pelos concorrentes e clientes. 

Fonte: Adelson Pereira do Nascimento et al., 2016 

 

O nível 1 é caraterizado por um SGQ mal definido e contém práticas não 

estruturadas, resultando num desempenho imprevisível e custos elevados. A 

cooperação funcional e os níveis de satisfação do cliente são baixos. No segundo nível, 

definido como básico no SGQ, existe um pouco mais de estruturação, pois os processos 

da organização são preparados e documentados, o que torna o seu desempenho mais 

previsível do que o do primeiro nível. Neste nível ocorre a certificação pela Norma ISO 

9001, resultando numa maior satisfação do cliente, embora, ainda, com um custo 

elevado. No terceiro nível, a gestão de processos é aprimorada. Existe maior cooperação 

entre departamentos, fornecedores e clientes, resultando num alto nível de satisfação 

do cliente. No quarto nível, já existe uma interação e cooperação estratégicas entre a 
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organização e os seus fornecedores e clientes e é realizada a avaliação de desempenho 

das atividades, resultando assim, num maior controlo e numa redução drástica de 

custos. Consequentemente aumenta a satisfação do cliente, assim como o espírito de 

equipa, levando a uma vantagem competitiva. No nível final, o quinto, a gestão da 

qualidade da empresa passa a ser uma referência para os concorrentes. A eficiência 

acontece, assim como uma melhor adaptação às mudanças impostas pelo meio 

circundante. 

Este instrumento de medição da maturidade (Nascimento et al., 2016) integra um 

conjunto de critérios de diferentes modelos individuais, e no nível 5, inclui uma etapa 

de SGQ capaz de dar respostas aos desafios do contexto. Para a mudança de nível, 

existem vários fatores: estruturais, técnicos, tecnológicos e comportamentais (Silva & 

Matos, 2020). 

 

2.2. Liderança e Gestão da Qualidade 

A liderança é um dos fatores mais influenciadores do sucesso dos programas de 

gestão da qualidade numa organização (Barbosa, Gambi & Gerolamo, 2017). Na 

condução de um sistema de gestão da qualidade, o comportamento dos líderes é visto 

como um exemplo no que concerne a atitudes e valores (PAULOVÁ & MĹKVA, 2011). 

“Deming (1986) acreditava que a gestão de topo era a responsável por 94% dos 

problemas de qualidade” (Kemenade, 2014). Para evitar esses erros os líderes devem 

criar uma visão clara de qualidade para todos os colaboradores e adotar um sistema de 

comunicação aberta. Kemenade (2014) defende que, para que a gestão da qualidade 

seja feita de forma eficaz, é necessário ter atenção ao contexto, focando o cuidado na 

interação com o ambiente circundante. Pois, em tempos de mudanças emergentes é 

crucial estar-se preparado para uma constante mutação e crescimento e “seguir 

procedimentos não é solução” (Kemenade, 2014). O mesmo autor menciona ainda que, 

“capacidades interculturais, adaptabilidade, flexibilidade e capacidade de criar 

sinergias” são caraterísticas essenciais para os líderes conduzirem sistemas de gestão da 

qualidade. O envolvimento dos líderes é um pré-requisito para atingir níveis de 

eficiência acima da média, ajuda a criar clareza de ação e um ambiente favorável para 

os colaboradores. Este comprometimento por parte da liderança confere aos 

funcionários maior motivação e envolvimento com as políticas e cultura da organização 
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(Juran, 1998 citado por Paulová & Mílkva, 2011). A ausência de comprometimento da 

gestão de topo é uma das maiores barreiras à implementação de sistemas de gestão da 

qualidade, bem como o contrário, levou a resultados muito positivos “como melhoria 

da qualidade, aumento da produtividade e melhoria do estilo de gestão” (Barbosa, 

Gambi & Gerolamo, 2017).  

Segundo Silva & Matos (2020) a liderança tem uma crescente importância no 

paradigma de gestão da qualidade atual: o paradigma de emergência, tanto pela sua 

importância na evolução dos sistemas de gestão da qualidade quanto na gestão da 

mudança. 

A liderança é assim responsável por garantir que o sistema de gestão da qualidade 

atinge os resultados pretendidos e também por promover a melhoria contínua (NP EN 

ISO 9001:2015, 2015).  

Segundo alguns autores o estilo de liderança mais eficaz na condução de um sistema 

de gestão da qualidade é o transformacional, pois foca-se mais no longo prazo 

permitindo uma melhoria contínua, estimula também o trabalho em equipa e a troca de 

experiências e conhecimentos (Laohavichien, Fredendall & Cantrell, 2011; Barbosa, 

Gambi & Gerolamo, 2017). A gestão da qualidade promove mudanças, que podem ser 

desconfortáveis e dificilmente aceites pelos colaboradores, e, a liderança 

transformacional auxilia nesse processo de desconforto inevitável que é a mudança, 

incentivando as pessoas a melhorar a suas capacidades (Barbosa, Gambi & Gerolamo, 

2017). Xu (2017) defende que o modelo de liderança transformacional é muito focado 

na mudança, o que pode ser uma mais-valia para as organizações no cenário atual de 

alterações constantes. No entanto, os mesmos autores (Laohavichien, Fredendall & 

Cantrell, 2011) sugerem que “a liderança transacional pode apoiar as atividades 

operacionais” da organização e pode também depender do contexto cultural em que a 

organização se encontra. Assim, estes autores apoiam ainda a junção dos dois estilos de 

liderança, formando um único denominado transformacional-transacional, 

possibilitando assim a envolvência dos seguidores nas metas e objetivos definidos com 

base na motivação e interesses do grupo, que faz parte da liderança transformacional, 

e permitindo também a troca de recompensas pelo esforço e empenho depositados nas 

tarefas realizadas, assente na liderança transacional (Laohavichien, Fredendall & 

Cantrell, 2011). Para Barbosa, Gambi & Gerolamo (2017) não existe um melhor estilo de 
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liderança, para implementar e desenvolver sistemas de gestão da qualidade, 

generalizado para todos os casos e situações, mas que estes dependem da cultura e 

valores consagrados pelos vários países. 

Silva & Matos (2020) estudaram a proposição, discutida e fundamentada: "A 

liderança transformacional leva o SGQ a níveis mais elevados de maturidade e, portanto, 

preparam melhor as organizações para a gestão da mudança resultante das pressões do 

contexto atual” e verificaram que as contribuições mais recentes sobre a maturidade do 

SGQ abrangem aspetos relacionados à gestão de mudanças, indicando que os níveis 

mais altos de maturidade do SGQ promovem um planeamento inovador capaz de se 

adaptar às alterações do meio. 

 

3. Metodologia 

Este estudo foi sustentado por uma metodologia mista (Marconi & Lakatos, 2003) 

aplicado por meio de um questionário, que foi dividido em três partes: A, B e C. A 

primeira (A) contém questões sociodemográficas e gerais da empresa, a segunda parte 

(B) foca-se no Sistema de Gestão da Qualidade e no seu nível de maturidade, a última 

parte (C) pretende autoavaliar o estilo de liderança predominante. Este questionário foi 

desenvolvido no Google Forms e abarca questões de resposta direta, nomeadamente 

de escolha múltipla e questões abertas, de resposta curta e extensa, de modo, a que as 

conclusões retiradas fossem o mais fidedignas e completas possível. 

As duas partes do questionário, tanto a B referente à gestão da qualidade, quanto a 

C referente à liderança, já se encontravam validadas cientificamente, o que facilitou o 

processo. Desse modo, foram pedidas as autorizações e licenças necessárias para a sua 

utilização e divulgação. Na parte B, foi utilizado o questionário de Nascimento, A.P. 

(2012), concedido de forma gratuita, quanto à parte C, foi utilizado o Multifactor 

Leadership Questionnaire®—5X Short Leader Form MLQ (visão do líder), de Bruce Avolio & 

Bass (1995), concedido pela Mind Garden, Inc. mediante pagamento.  

O questionário referente à gestão da qualidade está estruturado numa escala de 

Likert de 5 pontos, em que 1 corresponde a “Discordo Totalmente” e 5 “Concordo 

Totalmente” e foi desenvolvido para perceber em que nível de maturidade dos SGQ se 

encontram as empresas. Relativamente ao questionário da liderança, foram aplicadas 
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45 questões, organizadas em 9 subescalas (ver tabela 2), também estruturadas numa 

escala de Likert de 5 pontos, em que 0 corresponde a “Nunca”, 1 a “Raramente”, 2 a 

“Algumas Vezes”, 3 a “Muitas Vezes” e 4 a “Sempre”. Este questionário é o mais 

adequado para pesquisas científicas para atribuir as dimensões caraterizadas como 

Liderança Transformacional, Liderança Transacional e Liderança Laissez-faire. 

 

Tabela 2 – Dimensões do Multifactor Leadership Questionnaire® 

Estilos de liderança Dimensões  

Liderança Transformacional 

Influência Idealizada (Atribuída) 
Influência Idealizada (Comportamento) 

Inspiração Motivacional 
Estímulo Intelectual 

Consideração Individualizada 

Liderança Transacional 
Recompensa de Contingência 

Gestão por Exceção (Ativa) 

Liderança Laissez-faire 
Gestão por Exceção (Passiva) 

Laissez-faire 
Fonte: Avolio & Bass, 1995 

 

Foram selecionadas empresas com atividade em Portugal através do critério de 

certificação do seu sistema de gestão da qualidade, pois a certificação prevê um nível 

de estruturação e organização mais elevado. Desta forma, foi utilizada uma lista com 

todas as organizações certificadas disponibilizada pelo IPAC (Instituto Português de 

Acreditação). Foram também contactadas algumas associações industriais de forma a 

auxiliarem na divulgação do questionário para as empresas parceiras, além de contactos 

efetuados através do LinkdIn. 

Numa primeira abordagem foi enviado(a) um(a) email/mensagem com a 

apresentação do projeto de investigação, inquirindo as empresas da sua disponibilidade 

para participar. O segundo email com o link do questionário apenas foi enviado para as 

empresas que responderam afirmativamente ao primeiro contacto. Foi solicitado o 

preenchimento do questionário por uma pessoa da gestão de topo ou da gestão 

intermédia, preferencialmente ligada à gestão da qualidade, visto que estaria mais 

intimamente ligada ao SGQ e a todo o processo de implementação e/ou 

desenvolvimento do mesmo. O processo de recolha de dados ocorreu de novembro de 

2020 a maio de 2021. 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       99 

O método utilizado para o presente trabalho foi o comparativo, com o objetivo de 

verificar similaridades e diferenças dos estilos de liderança aplicados aos diferentes 

níveis de maturidade dos SGQ, bem como o estatístico, de forma a apurar quais os níveis 

de maturidade mais presentes nas empresas portuguesas. 

 

4. Resultados 

Para o tratamento dos dados quantitativos recolhidos com o questionário foi 

realizada uma análise estatística descritiva, auxiliada pelo software estatístico IBM SPSS 

e também pelo Microsoft Excel.  

Num total de 64 respostas obtidas ao questionário, uma foi excluída por estar em 

duplicado, ou seja, a mesma empresa submeteu duas vezes a mesma resposta. Deste 

modo, foram assumidas e validadas 63 respostas que compreendem a amostra do 

estudo. 

Da amostra total, 81% das empresas são nacionais e 19% multinacionais, certificadas 

pela Norma ISO 9001 ou IATF 16949. Algumas das empresas têm cumulativamente 

outras certificações como ISO 14001 e ISO 45001.  

Quanto ao tempo de certificação das empresas, 23% são certificadas entre 16 e 20 

anos e 15% há mais de 20 anos. Para as classes até 5 anos, de 6 a 10 anos e de 11 a 15 

anos temos os mesmos 21%.  

Neste item, uma resposta foi desconsiderada, visto que não respondia ao pretendido, 

sendo contabilizadas para este parâmetro 62 respostas. 

Quanto à dimensão, a maior percentagem recai sobre as médias empresas, com 40%, 

seguidas das pequenas empresas que ocupam 35% da amostra, as grandes empresas 

com 14% e a menor representatividade é das microempresas, com 11%. O setor mais 

representado na amostra foi a indústria transformadora, com 44% das empresas, 

seguido dos setores dos serviços e comércio por grosso e a retalho, com 9% e 8% 

respetivamente.  

O questionário foi respondido maioritariamente por pessoas ligadas à gestão da 

qualidade e gestão de topo, com idades compreendidas entre os 23 e os 62 anos, com 

maior incidência na classe dos 36 aos 45 anos (41%). 
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Relativamente ao género, verifica-se a predominância do género feminino, com 60% 

para 40% masculino.  

A maioria dos inquiridos é colaborador da empresa há mais de 5 anos (60%), com 

maior incidência na classe dos 16 aos 20 anos, e 40% está na empresa há 5 anos ou 

menos. 

Por forma a analisar a consistência dos dados obtidos, referentes à maturidade dos 

SGQ bem como da liderança, foi apurado o grau de confiabilidade através do Alfa de 

Cronbach.  

Relativamente ao questionário que mede os níveis de maturidade dos SGQ, foi 

obtido um Alfa de Cronbach de 0,92, que se enquadra na categoria de confiabilidade 

muito alta. 

Relativamente ao questionário MLQ, foi obtido um nível de confiabilidade alto para 

a liderança transformacional (α=0,88) e moderado para a liderança laissez-faire 

(α=0,71). A liderança Transacional apresenta um nível de confiabilidade mais baixo 

(α=0,62), no entanto, acima dos 0,50 e, portanto, é considerado aceitável. Quanto à 

confiabilidade dos outputs, encontra-se no nível alto (α=0,90). Tendo os dados, desta 

forma, consistência interna para serem analisados e explorados. 

 

4.1. Avaliação da Maturidade  

O questionário utilizado para a medição dos níveis de maturidade dos SGQ, agrega 6 

dimensões (tabela 3): liderança e comunicação, agilidade e integração por meio de 

Tecnologias de Informação (TI), gestão de processos, valorização dos colaboradores, 

disponibilidade de informações e gestão de custos. Percebe-se alguma homogeneidade 

na importância atribuída às dimensões, destacando-se a liderança e comunicação (4,02) 

e a disponibilidade de informações (4,00). Uma média alta na dimensão de liderança e 

comunicação demonstra a importância do apoio da gestão de topo, assim como da 

discussão dos objetivos da empresa e o papel de cada interveniente no processo para o 

alcance das metas propostas. Quanto à disponibilidade de informações, a média 

apresentada demonstra o quão necessário é que os colaboradores da empresa estejam 

informados acerca de quais as necessidades e desejos dos clientes, o que se traduz na 

gestão de processos mais eficiente. De salientar, também, a valorização dos 

colaboradores, que apresenta uma média inferior (3,37). A participação, valorização e 
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estímulo dos colaboradores para o alcance dos objetivos organizacionais fazem parte 

deste construto. Para as empresas inquiridas esta dimensão não é das mais valorizadas, 

porém, é considerada um dos pilares da gestão da qualidade, o que poderá ser um ponto 

a analisar (Nascimento, Oliveira & Zanquetto, 2013). 

 

Tabela 3 – Instrumento de avaliação da maturidade do SGQ 

Dimensão  
Questões 

Média 
(escala de 
1 a 5) 

Desvio 
Padrão 

Média 
Total 

Liderança e 
Comunicação 

Q1 4.44 0.80 

4.02 

Q2 3.86 1.06 
Q5 4.49 0.72 
Q7 3.62 0.94 
Q8 4.19 0.80 

Q10 3.84 0.90 
Q13 3.91 0.95 
Q19 3.89 0.95 
Q20 3.97 0.97 

Agilidade e 
Integração por 

Meio de TI 

Q14 4.22 0.87 
3.87 Q15 3.92 0.90 

Q11 3.48 0.98 

Gestão de 
Processos 

Q6 3.27 1.36 

3.81 
Q22 3.41 1.13 
Q23 4.16 0.83 
Q24 4.41 0.78 

Valorização dos 
colaboradores 

Q9 3.24 1.30 

3.37 
Q16 3.62 1.07 
Q17 3.03 1.40 
Q18 3.60 1.09 

Disponibilidade 
de informações 

Q4 3.76 1.01 
4.00 

Q21 4.24 0.80 

Gestão de 
Custos 

Q25 4.22 0.91 
3.90 Q26 3.97 1.00 

Q27 3.51 0.93 
     

Fonte: A. Nascimento et al., 2013 

 

O modelo de maturidade seguido, de Nascimento, Oliveira, Ladeira & Filho (2016), é 

composto por 5 níveis de maturidade, conforme figura 1. As empresas que obtenham 

de 25 a 74 pontos encontram-se no nível 1, sendo este bastante básico em que os 

resultados esperados não são alcançados. O nível 2 vai de 75 a 92 pontos e é onde são 

estabelecidos procedimentos para a certificação ISO 9001. De 93 a 103 pontos estão as 

empresas de nível 3, em que já existe uma estruturação e planeamento mais fortes, 

porém os resultados ainda são semelhantes ao dos concorrentes. O nível 4 vai de 104 a 
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112 pontos e, neste nível, os resultados obtidos já são superiores aos dos concorrentes. 

Por último, o nível 5 vai de 113 a 125 pontos, é considerado um modelo de excelência 

capaz de se adaptar a alterações ambientais (Nascimento et al., 2016). 

 

Figura 1 – Pontos de transição na escala de maturidade 

 
 

Após analisar as respostas ao questionário, referente aos níveis de maturidade, foram 

retiradas as evidências expostas na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Níveis de maturidade das empresas participantes 

Nível de 
Maturidade  

Número de empresas (n) %  

1 4 6 
2 18 29 
3 21 33 
4 10 16 
5 10 16 

 

A maioria das empresas (33%) encontra-se no nível de maturidade 3, o que indica 

um planeamento eficaz e o alcance dos objetivos definidos. O nível que se destaca logo 

de seguida é o 2, com 29% das empresas. É neste nível que são definidos e 

documentados os processos e geralmente ocorre a certificação, porém ainda é um nível 

básico do SGQ. Os níveis 4 e 5 apresentam a mesma percentagem de empresas, 16%, 

sendo níveis de planeamento mais eficiente e inovador, com a obtenção de resultados 

superiores aos da concorrência (Nascimento, et al., 2016). No nível 1 surgem 6% das 

empresas inquiridas, o que suscita alguma admiração, visto que todas as empresas 

inquiridas são certificadas pela Norma ISO 9001 (requisito necessário para a participação 
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no estudo) e a certificação ocorre no nível 2. Isto pode transmitir alguma falta de 

continuidade e consistência dos procedimentos iniciados para a certificação. 

 

4.2. Autoavaliação estilo de liderança 

Quanto aos estilos de liderança presentes, constata-se uma inclinação notória para 

a liderança transformacional (3,02). Este estilo de liderança é composto por 5 

dimensões, conforme se pode observar pela tabela 5: a influência idealizada (atribuída 

e de comportamento), a inspiração motivacional, o estímulo intelectual e a consideração 

individualizada. Perante estas 5 dimensões, sobressaem duas delas: uma por estar acima 

da média, a inspiração motivacional (3,16) e outra por estar abaixo, a influência 

idealizada – atribuída (2,80). 

A liderança transacional, composta por duas dimensões: recompensa de 

contingência e gestão por exceção (ativa), obteve uma média de 2,66.  O estilo de 

liderança laissez-faire é o que apresenta a média mais baixa (0,82) e abarca também 

duas dimensões: gestão por exceção (passiva) e laissez-faire.  

Todos estes estilos de liderança se posicionam numa escala de 0 a 4, em que 0 

corresponde a “Nunca”, 1 a “Raramente”, 2 a “Algumas vezes”, 3 a “Muitas vezes” e 4 a 

“Sempre”. 

 

Tabela 5 – Estatística descritiva MLQ 

Estilos de 
liderança 
(Escala 0 a 4)  

Dimensões  
Média Desvio 

Padrão  
Média 

Total  

Liderança 
Transformacional 

Influência Idealizada 
(Atributos) 

2.80 0.66 

3.02 
Influência Idealizada 

(Comportamento) 
3.01 0.58 

Inspiração Motivacional 3.16 0.56 
Estímulo Intelectual 3.08 0.52 

Consideração Individualizada 3.06 0.57 
Liderança 

Transacional   
Recompensa de Contingência 2.77 0.57 

2.66 
Gestão por Exceção (Ativa) 2.55 0.67 

Liderança 
Laissez-faire  

Gestão por Exceção (Passiva) 1.04 0.50 
0.82 

Laissez-faire 0.60 0.50 
 

O MLQ permite também ter a visão de 3 outputs (tabela 6), esforço-extra, eficácia e 

satisfação. A eficácia obteve a média mais alta (3,04), ou seja, existe uma tendência para 
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os líderes se auto perceberem como eficazes perante os seus subordinados, logo de 

seguida a satisfação (3,00) e por último o esforço-extra (2,83), ficando um pouco mais 

abaixo. Alguns dos inquiridos não considera incutir, de forma regular, nos seus 

subordinados a vontade de ir mais além e se esforçarem mais. 

Tabela 6 – Estatística descritiva MLQ - Outputs 

Outputs 
(Escala 0 a 4)  

Média Desvio 
Padrão  

Média 
Total  

Esforço-Extra 2.83 0.52 
2.95 Eficácia   3.04 0.53 

Satisfação   3.00 0.54 
 

5. Discussão e Conclusão 

Este estudo que relaciona as temáticas de gestão da qualidade e liderança, centrou-

se em perceber: qual o papel que a liderança desempenha na maturidade dos sistemas 

de gestão da qualidade; qual a tendência de estilo de liderança mais utilizada em cada 

nível de maturidade; bem como perceber em que níveis estão as empresas em estudo 

relativamente ao seu SGQ. Neste estudo participaram 63 empresas portuguesas, com o 

SGQ certificado de vários setores económicos.  Devido ao número limitado de respostas, 

a análise dos resultados é realizada apenas para amostra obtida, não podendo ser 

generalizada para o todo. De toda a forma, este estudo poderá ser vantajoso para as 

empresas participantes na medida em que levanta questões importantes e permite uma 

reanálise aos sistemas de gestão da qualidade, sempre com o objetivo de ir ao encontro 

da melhoria contínua. 

Relativamente aos níveis de maturidade dos SGQ, a maioria das empresas em 

estudo encontra-se no nível 2 e 3. Apesar de o nível 3 apresentar uma estrutura e um 

planeamento eficaz, 19% das empresas neste nível são certificadas há 20 anos ou mais 

e 48% são certificadas entre 10 e 19 anos. No nível 2 apenas 44% das empresas são 

certificadas há menos de 10 anos, ou seja, mais de metade tem certificação há 10 anos 

ou mais. Este panorama remete para alguma falta de investimento no potencial de 

crescimento que o SGQ oferece e para alguma estagnação. Outra questão que chama a 

atenção é 4 das empresas participantes terem obtido uma caraterização de nível 1, o 

que demonstra alguma anormalidade. No nível 1, o mais básico, as empresas ainda não 

estão preparadas para a certificação, que apenas ocorre no nível 2 (Nascimento et al., 
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2016), e, um dos critérios para a participação das empresas neste estudo era terem o 

seu SGQ certificado pela Norma ISO 9001, o que levanta dúvidas acerca da consistência 

e da continuidade que são dadas aos procedimentos daí provenientes, tendo em conta 

que apenas uma dessas empresas é certificada há menos de 10 anos, as outras 3 são 

certificadas há mais de 10 anos. 

Segundo os resultados obtidos, a tendência dos gestores destas empresas é a de se 

auto perceberem na condução do SGQ seguindo um estilo de liderança mais voltado 

para o transformacional, porém não é linear e único, pois também são realçados alguns 

aspetos da liderança transacional, o que vai ao encontro das teorias de alguns autores. 

De acordo com os dados da tabela 6, a média da liderança transformacional 

aumenta de forma proporcional aos níveis de maturidade dos SGQ, assim como a média 

da liderança transacional, apenas baixando ligeiramente no nível 5.  

 

Tabela 6 – Médias das Lideranças nos Níveis de Maturidade (escala 0 a 4) 

Níveis de 
maturidade 

Média Liderança 
Transformacional 

Média Liderança 
Transacional 

Média Liderança 
Laissez-Faire 

1 2.93 2.56 1.00 

2 2.88 2.55 0.88 

3 2.99 2.69 0.81 

4 3.26 2.93 0.93 

5 3.15 2.54 0.55 

 

Pode-se perceber que as médias das duas lideranças são muito próximas, o que 

demonstra concordância com alguns dos autores analisados que apoiam a ideia de que 

a combinação das duas lideranças é a melhor forma de conduzir um SGQ. Já a liderança 

laissez-faire apresenta uma tendência inversa, ou seja, quanto mais se sobe no nível de 

maturidade mais baixa é a média deste estilo de liderança, exceto no nível 4 que, 

estranhamente, contraria esse decréscimo. No entanto, e como seria espectável, a 

média da liderança laissez-faire apresenta valores baixos, o que indica que não é o estilo 

que estas empresas costumam adotar na condução do seu SGQ. 

Como referido acima, o presente documento refere apenas s resultados 

preliminares desta investigação. Assim, está previsto neste projeto aprofundar o papel 

desta multiplicidade de estilos de liderança necessária no desenvolvimento dos SGQ. 
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Deste modo, pretende-se ajudar as organizações a perceber como poderão desenvolver 

as competências de liderança dos profissionais com atividades ligadas à gestão dos 

processos e assim progredir na maturidade dos seus SGQ, tornando-os cada vez ágeis e 

facilitadores dos processos de inovação e de mudança, tão aclamados no paradigma 

atual. 
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Resumo: 
A ISO 14001 (2015), relativa ao Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma 
das ferramentas que as organizações podem implementar, 
facultativamente, permitindo assim a melhoria do desempenho ambiental, 
cumprindo as obrigações de conformidade e atingindo os objetivos 
ambientais. Por outro lado, a ISO 45001 (2018), relativa ao Sistema de 
Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho (SGSST), também pode ser 
implementada de forma facultativa pelas organizações e permite a melhoria 
contínua do desempenho de SST e o cumprimento de requisitos legais e 
outros requisitos de consecução dos objetivos de SST. Neste estudo 
empírico, e dando especial ênfase ao requisito 8.2 “Preparação e resposta a 
emergências”, comum a ambas as normas, pretende-se analisar em que 
medida a implementação das referidas ISO contribuem para que as 
organizações e os respetivos processos se tornem mais robustos e capazes, 
perante catástrofes naturais e/ou situações de crise. Embora sejam dois 
normativos distintos, os objetivos confluem e, por isso, verifica-se que a 
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integração conjunta nas organizações, torna-os mais eficazes e eficientes na 
resposta a situações de emergência, contribuindo para a sustentabilidade 
das mesmas. Com este artigo pretende-se demonstrar as vantagens e as 
melhorias alcançadas através da certificação, potenciando a capacidade de 
preparação e resposta à emergência, contribuindo também com 
instrumentos para a implementação de políticas de SGA e de SST nas 
organizações. 

 

Palavras-chave: emergência; processos; sistemas de gestão; 
sustentabilidade 

 

Abstract: 
The ISO 14001 (2015) related to the environmental management system 
(EMS), sets out the criteria and tools in which organisations can implement 
and be certified to. Systematically, contributes to a better environmental 
development, seeking to manage its responsibilities in order to achieve the 
environmental goals set up. Whereas, the ISO 45001 (2018) related to the 
occupational health and safety (OH&S) management systems, can be 
systematically implemented by organisations which allows the continuous 
improvement of the OH&S performance, accomplishing the legal and 
attainable requirements set up by the health and safety (H&S) targets at 
work. In this empirical study and emphasising the 8.2 requirement 
“Preparing and responding to emergencies”, mutual to both standards, we 
intend to analyse in which way the implementation of the ISO mentioned, 
contribute for a more robust and sustainable response in organisations 
facing natural disasters and/or crisis scenarios. Even though these are two 
different standards, the main goals converge, confirming that the dual 
integration in organisations makes their response to emergencies more 
effective and efficient, contributing for mutual sustainability. With this 
article we pretend to demonstrate the benefits and the improvements 
achieved throughout certification, enhancing the readiness and response 
capacity to emergencies, as well as, contributing with tools for the 
implementation of EMS and H&S policies in the organisations.  

 

Keywords: emergency; processes; management systems; sustainability 
 
 

1. Enquadramento teórico 

A implementação de sistemas de gestão permite às organizações serem mais 

robustas e terem melhores capacidades para reagir a adversidades, criando condições 

de trabalho seguras e saudáveis para os trabalhadores. 

A ISO 14001 (2015), relativa ao Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma das 

ferramentas que as organizações podem implementar, facultativamente, permitindo 
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assim a melhoria do desempenho ambiental, cumprindo as obrigações de conformidade 

e atingindo os objetivos ambientais. 

Por outro lado, a ISO 45001 (2018), relativa ao Sistema de Gestão de Segurança e 

Saúde do Trabalho (SGSST), também pode ser implementada de forma facultativa pelas 

organizações e permite a melhoria contínua do desempenho de SST, o cumprimento de 

requisitos legais e outros requisitos de consecução dos objetivos de SST. 

 

2. Revisão da Literatura ISO 

A ISO 14001 (2015) e a ISO 45001 (2018) têm a finalidade de facilitar a integração de 

vários sistemas de gestão de uma organização, através de um tronco comum principal e 

de uma estrutura de alto nível que distribui as cláusulas em 10 secções, alinhadas com 

a abordagem PDCA (Plan, Do, Check, Act) de modo a dar uma sequência lógica aos 

requisitos dos sistemas de gestão.  

Existe cada vez mais um maior número de organizações a adotar a ISO 14001, através 

de programas de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), de forma a tentar resolver alguns 

dos principais problemas da sociedade atual.  

Em Portugal, o tema da auditoria ambiental e da aplicação da NP EN ISO 14001:2015 

começou a ganhar ênfase com a necessidade da internacionalização de algumas 

organizações do nosso país, bem como com o objetivo de fazer face aos pedidos de 

consumidores e fornecedores mais exigentes, aposta essa que tem vindo a ganhar cada 

vez mais peso. 

Assim, as organizações que estejam interessadas em melhorar o seu desempenho e 

a sua imagem a nível ambiental, devem adotar um SGA, pressupondo a aplicação da NP 

EN ISO 14001:2015 ou do Regulamento EMAS (Gomes, 2015). 

Por outro lado, analisando a ISO 45001:2018, verificamos que esta apresenta vários 

requisitos específicos relevantes para a preparação e resposta a emergências, como por 

exemplo processos eficazes de identificação de perigos, controlo dos riscos de SST e o 

potenciar de oportunidades de SST; avaliação do desempenho e monitorização contínua 

do sistema de gestão de SST; cumprimento de requisitos legais, entre outros (Vieira, 

2020). 
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Assim, a implementação de Sistemas de Gestão traz mais-valias ao funcionamento 

das organizações, uma vez que funcionam em concordância e com objetivos comuns, 

projetando o desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua das mesmas e dos 

seus processos. 

 

3. A evolução da emergência 

Para uma melhor clarificação de conceitos, podemos definir emergência como o 

referido no glossário da Proteção Civil - “um acontecimento inesperado que coloca a vida 

e/ou a propriedade em perigo e exige uma resposta imediata através dos recursos e 

procedimentos de rotina da comunidade. Exemplos: um incêndio causado por um 

relâmpago que se espalha a outros edifícios” (Silva, Santos, & Anderson, 2009), citando 

Drabek 1996, sessão 2, p. 3. Este glossário cita, ainda, Michigan, definindo emergência 

como “qualquer acontecimento exigindo coordenação acrescida ou resposta para além 

da rotina de modo a salvar vidas, proteger a propriedade, proteger a saúde pública e a 

segurança, ou diminuir ou evitar a ameaça de um desastre” (Silva, Santos, & Anderson, 

2009), citando Michigan EMD 1998, p. 6 e acrescenta ainda, a título de exemplo, que 

“uma situação de emergência pode surgir em consequência de um desastre, devido a um 

processo cumulativo de negligência ou degradação do ambiente, ou quando está 

iminente uma situação de desastre que exige que medidas extraordinárias tenham que 

ser implementadas para prevenir ou limitar os efeitos do impacto.” (Silva, Santos, & 

Anderson, 2009), citando Simeon Institute 1998. 

A ISO (International Organization for Standardization) tem vindo a definir ao longo 

dos anos, em vários documentos normativos o conceito de emergência, como por 

exemplo “(…) uma ocorrência súbita, geralmente inesperada, carecendo de resposta 

urgente e imediata. Uma emergência é geralmente um evento disruptivo ou uma 

condição que pode muitas vezes ser antecipado e planeado para resposta antecipada, 

mas raramente previsto com exatidão” (ISO/PAS 22399:2007, subcláusula 3.6, 2007), 

“(…) uma ocorrência súbita, urgente e geralmente inesperada ou um evento que exija 

ação imediata.” (ISO 28002:2011, subcláusula 3.18, 2011), “(…) uma situação não 

habitual, fora da rotina, ou um evento que exija uma ação rápida de resposta, 

principalmente para mitigar um perigo ou consequências adversas para a saúde e 
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segurança humanas, assim como, qualidade de vida, propriedade ou o meio ambiente.” 

(ISO 11320:2011, subcláusula 3.2, 2011), ou ainda “(…) um evento não planeado que 

tenha causado lesão, perda ou dano ou que seja uma ameaça real ou potencial para a 

vida humana, o ambiente ou as instalações e que tenha como consequências possíveis a 

necessidade de alterar, interromper ou suspender processos operativos e/ou utilização 

de procedimentos operacionais previamente planeados.” (ISO 35103:2017, subcláusula 

3.1.2, 2017). 

Podemos, então, definir emergência como a ocorrência de uma situação não 

desejada com origem em causas tecnológicas, naturais ou humanas, que podem ter 

como consequência danos graves ao nível humano, material, ambiental, económico ou 

para a imagem e reputação de determinada organização. É sempre um processo que 

possui capacidade de alteração das condições normalmente estabelecidas, obrigando à 

tomada de medidas extraordinárias (Macedo, 2016). 

Portugal, tendo em conta a sua localização e distribuição geográfica, bem como a 

organização do seu território, sobretudo no que se refere ao risco sísmico, cheias e 

incêndios florestais, está exposto a múltiplas ameaças, sejam de origem natural ou de 

cariz sociocultural. As recentes ocorrências catastróficas têm revelado algumas forças, 

mas também imensas debilidades que urgem analisar, refletindo a forma como as 

organizações se devem prevenir, responder e recuperar perante tais situações adversas. 

Ocorrências como as observadas em 2017, com incontáveis incêndios florestais que 

causaram prejuízos incalculáveis, entre outras, têm de ser consideradas como uma 

oportunidade inadiável para avaliar e desenvolver as capacidades de abordagem, 

perante situações de emergência e processos de recuperação.  

Simultaneamente, a natureza das ocorrências, as respetivas respostas, a capacidade 

das organizações, a ênfase colocada nas questões de proteção e segurança, a crescente 

consciência ambiental, a maior consciência das vulnerabilidades, quer urbanas quer 

rurais, a participação crescente de diversos agentes nestes contextos, entre outros, são 

fatores a ter em conta no exercício da adequação da preparação e resposta às 

emergências. 

As ações de resposta, perante uma situação de emergência ou de catástrofe não 

podem, porém, ser improvisadas. As diversas dimensões da intervenção requerem um 

processo de planificação, sustentado em múltiplos instrumentos. De referir, desde já, 
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que a resposta a emergências ou calamidades deve pressupor o pior cenário possível, 

os recursos e capacidades disponíveis para responder à situação e as ações a 

implementar perante tal ocorrência. 

Cabe, também, às demais organizações conhecer o Plano Municipal de Proteção Civil, 

bem como planearem a sua própria resposta à emergência, alinhada com os restantes 

agentes de proteção civil e demais entidades. Uma organização que reflete e planeia 

como agir face à emergência será, não só uma organização mais bem preparada para a 

enfrentar, mitigando mais rápido as suas consequências, como também se definirá 

como uma organização com maior probabilidade de sobreviver face à gravidade do 

evento, para além de contribuir para que este não se dissemine na sociedade onde está 

inserida. Uma resposta eficaz à emergência pode evitar a escalada de um evento para 

situações de desastre. 

Assim, constata-se que nos últimos anos, a gestão da emergência tem observado um 

acréscimo de importância no seio das organizações e comunidade em geral, traduzindo 

novas normas e regulamentos direcionados para a prevenção e mitigação de acidentes 

de natureza diversa (Valente, 2018). 

 

4. Caracterização do risco 

4.1. Análise do risco 

Para efeitos de planeamento de emergência, “perigo” pode definir-se como o evento 

ou a situação, de génese natural, tecnológica ou antrópica, suscetível de causar ou de 

criar um impacto negativo considerável na comunidade. Por sua vez, o “risco” resulta da 

combinação de probabilidade de ocorrência de um acontecimento não desejável e a 

magnitude/severidade das consequências desse mesmo acontecimento. 

O processo de análise deverá iniciar-se com a identificação e caracterização dos 

perigos que potencialmente afetam o território. Neste âmbito, a identificação dos 

perigos deverá explicitar os critérios de seleção utilizados, zonas e grupos populacionais 

vulneráveis, as fontes de informação ou métodos de levantamento de dados e uma 

cronologia de eventos históricos.  

Esta análise procura responder às quatro questões seguintes:  

 O perigo identificado pode afetar o território?  
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 Em caso afirmativo, trata-se de uma ameaça significativa? 

 Que consequências resultam da manifestação do perigo? 

 Em quanto é que se estima a população que pode ser gravemente afetada 

pelo perigo?  

Feita a identificação dos perigos, será necessário efetuar a análise dos riscos 

significativos e, para cada um dos que forem considerados, dimensionar a respetiva 

mitigação, identificar os níveis aceitáveis e as medidas de prevenção e proteção, bem 

como as medidas de avaliação. 

Neste processo deve-se considerar o tipo de ocorrência, a frequência provável, os 

danos expectáveis, a forma como a ocorrência vai afetar o território e a vulnerabilidade 

deste face ao perigo em causa (Civil, 2008). 

 

4.2. Análise da vulnerabilidade 

A vulnerabilidade pode ser definida como o potencial para gerar vítimas, bem como 

perdas económicas a cidadãos ou organizações, em resultado de uma dada ocorrência. 

Assim, a análise da vulnerabilidade pretende identificar “quem” e “o quê” vão ser 

afetados e “com que gravidade”, no caso de ocorrer um acidente grave ou uma 

catástrofe. Na resposta a estas questões estão os parâmetros da vulnerabilidade do 

território em causa, à qual não é alheia a qualidade das medidas de prevenção e 

mitigação já existentes. A análise da vulnerabilidade começa, em geral, pelos perigos 

com maior probabilidade de originarem uma situação de emergência. O propósito é 

identificar quais os que representam uma ameaça mais significativa e que devem ser 

prioritários em programas de prevenção/mitigação e preparação para a fase de 

emergência (Civil, 2008). 

 

4.3. Estratégias para a mitigação dos riscos 

A legislação, seja nacional ou aplicável ao território em causa, é um dos primeiros 

instrumentos para a mitigação de riscos.  

Por outro lado, a adoção de projetos ou de programas integrados destinados para 

mitigar os riscos e as vulnerabilidades do território é fundamental para que se obtenham 
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resultados na eliminação ou na redução da possibilidade de ocorrência ou dos efeitos 

que possam eventualmente resultar de acidente grave ou catástrofe.  

Num plano de emergência os cenários destinam-se a descrever a progressão 

hipotética das circunstâncias e dos eventos, visando ilustrar as consequências dos 

impactos, mas especialmente a conceção das decisões e das operações de emergência.  

Para tal, deverá ser tido em conta o disposto na Diretiva Operacional Nacional nº 

1/ANPC/2007 (Estado de alerta para as organizações integrantes do Sistema Integrado 

de Operações de Proteção e Socorro), nomeadamente no que respeita à matriz de risco 

que relaciona a gravidade das consequências negativas e a probabilidade das 

ocorrências (Civil, 2008). 

 

5. A importância da definição de planos de emergência internos 

“Segundo a alínea 1) do art.º 5º da Lei 102/2009, de 10 de Setembro, “o trabalhador 

tem direito à prestação de trabalho em condições que respeitem a sua segurança e a sua 

saúde, asseguradas pelo empregador ou, nas situações identificadas na lei, pela pessoa, 

individual ou coletiva, que detenha a gestão das instalações em que a atividade é 

desenvolvida”. Assim, e apesar da legislação nacional regulamentar os procedimentos a 

tomar em matéria de SST, cabe às entidades criar mecanismos de prevenção, proteção 

e de respostas a situações de emergência, nomeadamente assegurar as atividades de 

primeiros socorros, combate a incêndios e evacuação dos trabalhadores e outros 

utentes das instalações, quando ocorrem situações de emergência. 

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), um 

Plano de Emergência Interno (PEI) deve ser elaborado de forma a apresentar as 

instruções o mais simples e concisas possíveis, evitando assim erros a quem as vai 

executar. Deve adaptar-se a situações que não estejam originalmente previstas, sofrer 

atualizações regulares, ser adequado à realidade da entidade e aos meios existentes, 

assim como definir de forma precisa as responsabilidades de cada elemento participante 

(Santos, 2014). É fundamental a formação dos trabalhadores, especialmente das 

equipas de 1ª intervenção e de evacuação, e a realização de exercícios como simulacros, 

pois estes permitem o treino de todos os intervenientes do PEI e a deteção de erros e 

falhas, de forma a serem corrigidos e atualizados regularmente. 
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Sumariamente, o PEI tem como principal objetivo a preparação e organização dos 

meios existentes, para garantir a salvaguarda das vidas humanas, em caso de ocorrência 

de uma situação de risco. 

 

6. A relação das ISO com a emergência 

6.1. Preparação e resposta a emergência e as normas do Sistema de 

Gestão de alto nível  

Atualmente assistimos a um mercado cada vez mais competitivo, onde existem vários 

requisitos capazes de destacar uma organização. Dentro dos inúmeros requisitos, as 

certificações têm vindo a ter um destaque cada vez maior e têm assumido uma 

importância considerável no que diz respeito ao reconhecimento das estruturas 

organizacionais, uma vez que, cumprindo os requisitos das normas, as organizações 

mostram-se mais confiáveis nos seus processos e procedimentos (Nogueira, 2011). 

A implementação de Sistemas de Gestão de alto nível, traz vantagens à organização, 

pela forma como este está alinhado com a preparação e resposta à emergência, uma 

vez que trabalha as competências, a formação, o contexto prático (como os simulacros), 

o saber-fazer, entre outros. As competências estão cada vez mais associadas às pessoas 

que trabalham nas organizações e à estratégia a implementar. É neste contexto que, 

com a implementação de um Sistema de Gestão de alto nível, passam a existir vantagens 

diferenciadoras e sustentáveis, essenciais para a competitividade e sobrevivência das 

organizações, uma vez que, com a implementação das normas, as organizações estão a 

formar pessoas altamente capacitadas para responder a eventos adversos.  

O Sistema de Gestão de alto nível contempla, de forma regular e dinâmica, o 

conhecimento e a experiência das pessoas, a liderança, as ferramentas de planeamento 

e melhoria contínua, a formação de equipas, a forma de solução de problemas, as 

habilidades de comunicação, a cultura e o comportamento social, o conhecimento do 

mercado e as necessidades e expetativas das partes interessadas, etc. Todos estes 

fatores, trazem mais-valias ao nível do futuro da organização, das mudanças e 

desenvolvimentos organizacionais e contribuem para a implementação de processos de 

melhoria contínua (Nogueira, 2011). 
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Desta forma, abordaremos a ISO 14001:2015, relativa ao Sistema de Gestão 

Ambiental e a ISO 45001:2018, referente ao Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 

no Trabalho, relacionando as vantagens deste tipo de certificações, com a capacidade 

de preparação e resposta a emergências nas organizações. Apesar das normas 

possuírem requisitos diferentes, podem trabalhar em conjunto e formar um Sistema de 

Gestão robusto.  

 

6.2. ISO 14001:2015 - Preparação e resposta a emergência 

As situações de emergência devem ser identificadas na fase de planeamento, de 

forma a assegurar que as organizações estão preparadas e são capazes de dar resposta 

a este tipo de acontecimentos. Nesse sentido, e focalizando as questões de emergência 

para a ISO 14001:2015, as organizações devem estar devidamente preparadas para 

emergências ambientais, de forma a que sejam capazes de mitigar impactos adversos. 

Para isso, existem processos de apoio, que devem ser considerados, uma vez que vão 

ao encontro de uma gestão planeada e eficaz, como se pode verificar através da figura 

1. 

Fonte: (APCER, 2016) 

 

A nível ambiental, a ocorrência de uma situação de emergência não planeada pode 

causar impactos adversos, como por exemplo o aumento da produção de resíduos, a 

contaminação do meio hídrico por lixiviados, o consumo imprevisível de recursos ou 

matérias primas, a diminuição da produtividade pelo tempo perdido com a intervenção 

Figura 1 - Exemplo de processo para preparar e responder a potenciais situações de emergência 
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ou com a suspensão da atividade, contraordenações decorrentes de situações de 

emergência que contrariam o princípio da prevenção e aumentam os custos para as 

organizações, entre outras (APCER, 2016). 

Por outro lado, e ainda a nível ambiental, existem as situações de emergência 

ocorrentes devido a catástrofes naturais, provenientes, por exemplo, das alterações 

climáticas, que também podem provocar danos fatais e irrecuperáveis nas organizações. 

Existem vários exemplos de eventos inesperados resultantes de catástrofes naturais, 

quer a nível nacional quer a nível mundial. Relativamente ao nosso país, temos o 

exemplo dos incêndios ocorridos em 2017, que trouxeram consequências do ponto de 

vista humano, social e económico, bem como para as organizações. Estima-se que os 

incêndios provocaram danos em 516 empresas, de 28 concelhos distintos, “com 

prejuízos diretos (designadamente edificado, máquinas e stock) na ordem dos 270 

milhões de euros, representando perto de 4.500 postos de trabalho.” (Lusa, 2019). Nada 

faria prever um acontecimento desta dimensão e, por isso, é que a implementação do 

Sistema Integrado de Gestão (SIG) nas organizações e, neste caso específico, a 

implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) tem um papel tão relevante nas 

organizações. Prepara os trabalhadores, a gestão de topo e as partes interessadas, 

através de formação, competências, exercícios práticos de simulacros, comunicação, 

fazendo com que a organização planeie e execute um plano de gestão e de atuação, que 

contemple este tipo de calamidades e outras; temos também o exemplo das alterações 

climáticas, do ponto de vista meteorológico, como a tempestade Leslie que ocorreu em 

2018, e afetou vários municípios, sendo a Figueira da Foz o mais penalizado. A Leslie 

afetou várias empresas e ainda hoje são notórias as repercussões desse acontecimento 

nas organizações. A nível mundial também existem vários exemplos de catástrofes, do 

ponto de vista natural, alguns bem recentes como os fogos que ocorreram na Grécia 

(2021) e em Itália (2021) e as cheias da Alemanha (2021). 

Para contrariar este tipo de situações, é importante que as organizações estejam 

devidamente preparadas, para que consigam prevenir ou mitigar os impactos 

ambientais e as situações de emergência. É nessa linha de pensamento que abordamos 

a implementação de Sistemas de Gestão nas organizações, visto que estes permitem a 

“poupança” de gastos que são difíceis de quantificar, uma vez que só é possível calculá-

los após o acontecimento. 
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Assim, o ponto de partida é a necessidade da organização determinar os riscos 

associados a situações de emergência, quer os reais quer os potenciais. Após este passo, 

as organizações devem estabelecer os processos mais adequados que lhes permitam 

atuar em situações de emergência. Mas, é importante salvaguardar que a dimensão dos 

processos e a relevância dos mesmos, é calculada de acordo com as situações de 

emergência que podem ocorrer. Por isso, devem existir recursos necessários como 

pessoas competentes, equipamentos, meios de comunicação, etc. 

A informação relativa aos processos deve ser documentada, de modo a que estes 

sejam conduzidos como planeado e de forma a assegurar uma atuação adequada e 

eficaz quando sejam confrontados com uma situação real de emergência ambiental. 

A formação e prática do pessoal que vai atuar em caso de emergência ambiental pode 

ser fundamental para uma boa atuação. A distribuição de funções neste tipo de eventos 

também é bastante pertinente, pois “enquanto que para algumas pessoas será 

suficiente reconhecer e saber acionar o alarme e conhecer os caminhos de saída e pontos 

de encontro, para outros, com papéis relevantes na resposta a emergência, será 

necessária mais informação e formação, por exemplo na contenção de derrames, 

extinção de incêndios, tratamento de intoxicações, etc.” (APCER, 2016) 

É importante salientar que as situações de emergência ambiental, na maioria das 

vezes também envolvem a segurança das pessoas e, por isso, a atuação deve estar muito 

bem planeada, articulada, e ser praticada através de simulacros, para que as pessoas 

consigam adquirir o máximo de competências para aplicar em contexto real. Desta 

forma a organização consegue atuar de forma eficaz, percebendo se o plano é adequado 

às situações de emergência, uma vez que avalia o seu estado de prontidão, testando se 

é ou não exequível. Para assegurar uma prontidão contínua, este tipo de testes deve ser 

feito de forma regular, para cada uma das medidas previstas de atuação em caso de 

emergência, contemplando exercícios simulados para vários tipos de cenários. 

A organização deve rever periodicamente os processos planeados, de forma a que 

consiga trabalhar no sentido de melhoria contínua, perceber que tipo de alterações 

devem ser efetuadas, se os meios/recursos são adequados e se encontram operacionais. 

Deve contemplar-se uma revisão também quando existem alterações a nível da 

organização, que possam ter impacto na atuação de emergência, como por exemplo a 

entrada e saída de trabalhadores, a alteração de processos, a mudança das partes 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       121 

interessadas e vizinhança, alterações no layout das instalações ou em máquinas e 

equipamentos, alterações do enquadramento legal, etc. (APCER, 2016) 

 

6.3. ISO 45001:2018 - Preparação e resposta a emergência 

Em setembro de 2017, no XXI Congresso Mundial sobre Segurança e Saúde no 

Trabalho foram apresentados os números mundiais sobre acidentes de trabalho - 

ocorreram diariamente cerca de 860 mil acidentes de trabalho com lesões, que 

resultaram em custos diretos e indiretos na ordem dos 2,57 biliões de euros.  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que anualmente acontecem 

160 milhões de doenças e acidentes relacionados com o trabalho, dos quais 2,3 milhões 

são mortais e que os mesmos resultam numa perda de 4% do PIB mundial. 

A implementação da norma ISO 45001 tem por objetivo a redução de mortes, 

acidentes e doenças decorrentes da atividade profissional, através da identificação, 

avaliação e controlo do risco, sendo que este ciclo tem como suporte a contínua 

melhoria do sistema. Obriga também a medidas concretas com o objetivo de preparar 

e dar uma resposta rápida e concisa à emergência. Assim, de acordo com a subcláusula 

8.2 “Preparação e resposta a emergências” é determinado que “A organização deve 

estabelecer, implementar e manter o(s) processo(s) necessário(s) para se preparar e 

responder a potenciais situações de emergência, como identificadas em 6.1.2.1., 

incluindo: 

a) Estabelecer uma resposta planeada para situações de emergência, incluindo a 

prestação de primeiros socorros; 

b) Disponibilizar formação para a resposta planeada; 

c) Realizar testes e exercícios periódicos de resposta planeada; 

d) Avaliar o desempenho e, se necessário, a revisão da resposta planeada, incluindo 

após os testes e, em particular, após a ocorrência de situações de emergência;” 

Deve também comunicar e transmitir informações relevantes a todos os 

trabalhadores, partes interessadas e demais entidades e serviços de resposta a 

emergências. De ressalvar que a organização deve manter e reter informação 

documentada, de forma a conseguir responder a eventuais situações de emergência. 

Podendo as situações de emergência ser de origem muito diversa, exigindo 

diferentes abordagens, a organização deve elaborar procedimentos para a identificação 
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e resposta a acidentes reais, dotando-se dos meios adequados às suas características 

específicas. 

Em suma, a organização deve planear, executar e controlar os processos necessários 

à identificação e resposta a potenciais situações de emergência (Pinto, 2019), obrigando 

esta subcláusula à formação e treino/prática dos trabalhadores da organização, não 

descurando a comunicação. 

Segundo (Pinto, 2019) “as medidas de resposta devem ser testadas e treinadas 

regularmente a fim de melhorar a sua eficiência. A organização deve elaborar o seu 

plano de autoproteção que deve, pelo menos, obedecer à seguinte estrutura mínima: 

 Organização e responsabilidades; 

 Lista do pessoal relevante; 

 Planos de comunicação interna e externa; 

 Planos de ação para cada tipo de emergência; 

 Informação sobre substâncias perigosas, incluindo efeitos na segurança e na 

saúde das pessoas; 

 Planos de formação sobre as ações previstas para resposta a emergências; 

 Inventário de meios disponíveis; 

 Teste de eficácia (simulacros); 

 Processo de revisão; 

 Informações necessárias à elaboração do Plano de Emergência Municipal” 

Num contexto mundial cada vez mais dinâmico, de forma a ir ao encontro do objeto 

da norma, é vital preparar as organizações para a emergência, ou seja, torná-las 

resilientes, reduzindo o impacto do acidente através da prevenção e acelerando a sua 

própria recuperação, através do plano de resposta e recuperação. 

O relatório da OIT (2021) elaborado no âmbito do Dia Mundial de SST aborda, entre 

outros, a recente pandemia da COVID-19. Numa análise a este relatório, constatamos 

que, como consequência da pandemia, os trabalhadores não só enfrentaram risco de 

contrair a doença nos locais de trabalho, como também estiveram sujeitos a restrições 

de mobilidade. Mais do que nunca, veio destacar-se a necessidade de serviços de saúde 

no trabalho, fazendo a ligação entre a saúde pública e os locais de trabalho e que a 
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criação de um sistema sólido de gestão da SST é essencial para uma resposta atempada 

e eficaz, durante uma crise de saúde pública.  

Embora o sistema público de saúde seja responsável por prevenir a propagação do 

vírus da COVID-19 e outras ameaças à população, a existência de sistemas nacionais de 

SST eficazes são essenciais para proteger a vida e a saúde dos trabalhadores. Para tal 

devem ser dotados com recursos humanos, materiais e financeiros adequados. 

As organizações que já dispunham de planos de resposta a emergência no local de 

trabalho, destinados à gestão de crises de saúde e pandemias, conseguiram organizar 

uma resposta mais rápida, coordenada e eficaz, minimizando as consequências nefastas 

da pandemia. Quando existe um maior envolvimento dos trabalhadores, são reportados 

menos 64% de incidentes de segurança e menos 58% de internamentos hospitalares 

(Harter, et al., 2020). Assim, em tempos de incerteza e de rápida mudança, envolver os 

trabalhadores e proporcionar-lhes o sentimento de apropriação nas respostas, é 

importante para garantir soluções sustentáveis e adequadas.  

A criação de rotinas de segurança na organização, alinhadas com o quotidiano dos 

trabalhos, a sistematização do trabalho, a preocupação com a saúde ocupacional dos 

trabalhadores, a testagem em massa, a vacinação dos trabalhadores, a criação de 

reservas estratégicas de equipamentos de proteção individual (não esqueçamos que, no 

início da atual pandemia, um dos principais problemas nas organizações foi a 

inexistência de uma reserva estratégica de equipamentos de proteção individual, como 

máscaras de proteção, batas, toucas, óculos, luvas, álcool gel, etc.), ventilação adequada 

e eficiente ou as rotinas de limpeza e desinfeção, constituem medidas estratégicas para 

o combate à pandemia que o mundo terá de ter em conta no futuro, para prevenir novas 

situações de emergência e ajudar à mitigação das suas consequências, diminuindo as 

perdas económicas, sociais e profissionais daí resultantes. 

“A rápida propagação do coronavírus (COVID-19) representa uma alarmante crise de 

saúde para o Mundo. Para além do impacto humano, sente-se também um impacto 

comercial significativo a nível global. Porque os vírus não têm fronteiras, os impactos 

continuarão a ser disseminados. Com efeito, 94% das empresas incluídas na Fortune 

1000 já sentem a disrupção causada pelo COVID-19. A ameaça do coronavírus irá 

possivelmente desaparecer, tal como as do vírus Ébola, Zika e Síndrome Respiratória 
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Aguda (SRA) nos últimos anos. Mesmo que tal aconteça, o próximo surto devastador, 

ainda sem nome, não é tanto uma questão de “se”, mas de "quando"” (KPMG, 2020). 

 

7. Considerações finais 

As organizações tendem a analisar a necessidade de implementação de Sistemas de 

Gestão, pelo critério de valor, pois a não aplicação das ISO tem grandes impactos 

económicos, no entanto fica patente que, quando lidamos com vidas, este tipo de 

análise é absolutamente redundante.  

Atualmente os sistemas de gestão de alto nível são um fator diferenciador nas 

organizações, pois requerem a aquisição de competências e que estas sejam testadas e 

avaliadas. 

É importante ressalvar que, as normas se alinham com a segurança pública e por isso, 

em contexto pandémico, tornou-se claro que as organizações com algum tipo de 

planeamento tiveram maior capacidade de se adaptarem. A pandemia teve um grande 

impacto na economia e teve reflexos nas organizações e nas famílias, tendo sido 

necessário criar rotinas de controlo e sistematizar procedimentos, para se conseguir 

lidar com situações de emergência.  

Assim sendo e concluíndo, a preparação e resposta à emergência deverá constituir 

então, hoje, uma preocupação com lugar de destaque nas agendas das organizações. As 

catástrofes não conhecem fronteiras, pelo que nenhuma organização deve menosprezar 

a preparação e resposta à emergência, para se proteger a si própria, bem como a 

comunidade através da coordenação e integração de todas as atividades necessárias 

para constituir, manter e desenvolver a capacidade para mitigar, preparar, responder e 

recuperar dos desastres naturais, atos de terrorismo ou efeitos de outros riscos de 

origem humana, reduzindo a perda de vidas e minimizando as perdas patrimoniais e 

danos ambientais. 

Porque não é uma questão de “se”, mas de "quando", a subcláusula 8.2 - “Preparação 

e resposta às emergências” obriga a planear, formar, testar, avaliar e comunicar, um 

conjunto de ações que levam a fortalecer as organizações, inseridas num ciclo de 

Deming, fulcral para sobreviver à calamidade.  
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Como reflexão, propomos que, futuramente, as organizações identifiquem a cláusula 

de preparação e resposta a emergência num contexto PDCA (plan, do, check, act): 

Planear: levantamento de riscos e oportunidades; planeamento de medidas de 

resposta a emergência; formação dos trabalhadores e partes interessadas; 

Executar: realização de exercícios práticos (exemplo: simulacros) e comunicação às 

partes interessadas; 

Verificar: avaliação e relatórios das ações empreendidas; criação de critérios e 

registos; 

Atuar: proceder às alterações necessárias; 

Dada a importância do ciclo PDCA, este deve ser retido e mantido como informação 

documentada. 

Assim, conclui-se que existem vantagens e melhorias alcançadas através da 

certificação, potenciando a capacidade de preparação e resposta à emergência. 
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Abstract: 
Sustainable development is embedded in the European project, with the 
various European Union Treaties recognizing the importance of jointly 
addressing the economic, social and environmental dimensions, advocating 
a development model that meets present needs without compromising the 
needs of future generations. 
In 2015, the United Nations defined the 2030 Agenda for Sustainable 
Development with the purpose of creating a new global model to end 
poverty, promote prosperity and well-being for all, protect the environment 
and fight climate change. 
17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 goals to be achieved by 
2030 were defined by all 93 countries. These goals are supported by a set of 
more than 200 indicators that make it possible to monitor their progress and 
sustain the reports produced. 
The Portuguese government considered the following SDGs to be a priority: 
4 - Quality Education – to ensure access to inclusive, equitable and quality 
education, and to promote lifelong learning opportunities for all. 
5 - Gender Equality – to achieve gender equality and empower all women. 
9 - Industry, Innovation and Infrastructure – to build resilient infrastructure, 
promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. 
10 - Reduction of Inequalities – to reduce inequalities within and between 
countries. 
13 - Climate Action – to adopt urgent measures to combat climate change 
and its impacts. 
14 - Protection of Marine Life – to conserve and sustainably use the oceans, 
seas and marine resources for sustainable development. 
ISO international standards are the privileged tools for achieving all the SDGs 
as they integrate the dimensions of sustainability - social, environmental and 
economic. 
Based on this assumption, this descriptive and documentary article 
addresses each of the ISO standards and the main factors that contribute to 
their integration into the SDGs. 

 
Keywords: ISO, SDGs, Sustainability, United Nations.  
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1. Introduction 

Resolution A/RES/70/1 “Transforming our world: Sustainable Development Agenda 

2030”, adopted at the United Nations Summit on September 25, 2015 entered into force 

in 2016. 

The SDGs represent the global priorities for 2030 requiring global action by 

governments, businesses and civil society to eradicate poverty and create a life of dignity 

and opportunity for all, within the limits of the planet. 

The 2030 Agenda consists of 17 SDGs, 169 targets to be achieved by 2030 by all 193 

countries, broken down into a set of 230 indicators that allow monitoring the respective 

progress of each SDG and sustaining the annual reports at national, European and 

international level of the various organizations that prepare Sustainability Reports. 

The OECD, through the report “Measuring Distance to the SDG targets”, divided into 

5 categories corresponding to the priorities agreed by the UN for the achievement of 

Sustainable Development (People, Planet, Prosperity, Peace and Partnerships), 

measures the performance of its members in terms of the fulfillment of the goals in the 

context of the SDGs, drawing a general diagnosis of where each country stands. 

All Sustainable Development Goals and respective goals are interconnected and have 

a global character, that is, they must be applied universally, sharing the responsibility 

for their achievement by all countries (and not just in developing countries), which 

translates into an evolution towards the MDGs - Millennium Development Goals (2000-

2015). 

The 2030 Agenda is a very ambitious international action plan for development 

because: 

▪ addresses the three dimensions of sustainable development (economic, social and 

environmental) in an interconnected manner, considering new areas not covered by the 

MDGs, such as peace and security, combating climate change, promoting inclusive 

economic growth and the adoption of sustainable consumption patterns; 

▪ is based on universal goals and targets to be implemented by all countries, including 

developed nations, as opposed to the MDGs, which focused on developing countries; 

▪ the fight against inequalities and the promotion of Human Rights assume a greater 

dimension as a transversal concern to all the SDGs; 
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▪ implies the joint efforts of a multiplicity of actors, namely developed and developing 

countries, the public sector, the private sector, the third sector and the rest of civil 

society. 

 

Sustainable development is at the heart of the European project, with the various EU 

Treaties recognizing the importance of jointly addressing the economic, social and 

environmental dimensions, advocating a development model that meets present needs 

without compromising those of future generations. 

The incorporation of the 2030 Agenda into national strategies and plans is carried out 

around five thematic areas identified as 5P - People, Planet, Prosperity, Peace and 

Partnerships, with each country having to define priority SDGs in line with the National 

Reform Program. 

Portugal defined the following SDGs as priorities: 
 
4 - Quality Education: to ensure access to inclusive, equitable and quality education, and 

to promote lifelong learning opportunities for all 

5 - Gender Equality: to achieve gender equality and empower all women. 

9 - Industry, Innovation and Infrastructure: to build resilient infrastructure, promote 

inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. 

10 - Reduction of Inequalities: to reduce inequalities within and between countries. 

13 - Climate Action: to adopt urgent measures to combat climate change and its impacts. 

14 - Protection of Marine Life; to conserve and sustainably use oceans, seas and marine 

resources for sustainable development. 

 

2. Guidelines for achieving the SDGs 

In order to guide organizations around the SDGs, the following guidelines are 
established: 
 

1- Understand the theme, the scope of the SDGs and the specific goals of each one for 

the action; 

2 - Set priorities to benefit from the opportunities and challenges presented by the SDGs. 

To this end, companies must carry out an assessment of the current, potential, positive 

and negative impacts that their activities have on the SDGs throughout the value chain 
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through the development of indicators that express the relationship between their 

company's activities and its impact in sustainable development. From this assessment, 

which are the relevant SDGs in your business/activities; 

3-Establish specific, measurable and time-linked sustainability goals in alignment with 

the SDGs; 

4- Continuously report and communicate progress towards the SDGs (Performance and 

Sustainability Impacts) in order to understand and fulfill the needs of stakeholders. 

 

3. Contribution of companies in achieving the SDGs 

Ban Ki-moon, Former Secretary General of the United Nations stated that companies 

are vital partners in achieving the Sustainable Development Goals, and can contribute 

to this goal through their main activities, and for that purpose, they should assess their 

impact through the definition of ambitious goals and communicate the results in a 

transparent way. 

As the scope of the SDGs covers several areas, companies can use the SDGs as a 

reference in their business models and activities, resulting in a set of benefits: 

1 - Identification of business opportunities; 

2 -Valuing and recognizing sustainability as vectors of organizational performance; 

3 - Strengthening relationships with stakeholders; 

4 - Investment in businesses that meet the objectives of the ODS, recognized by 

customers and society; 

5 - Use of a common language with stakeholders regarding impacts and performance on 

the company itself and compared to others. 

 

4. Integration of ISO Standards into the SDGs 

ISO has published over 22.000 International Standards and related documents that 

represent globally recognized guidelines and frameworks based on international 

collaboration. Because they were designed in a consensual way, they provide a solid 

foundation for the development of innovation and are important tools to help 

governments, industry and consumers to contribute to the achievement of each of the 

SDGs. 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       132 

In this way, the SDGs and the ISO standards are interrelated, both are developed to 

be a guide that allows the correct alignment of strategies and full compliance with the 

objectives inherent to Sustainable Development. 

The most relevant ISO standards for integration into the SDGs are as follows: 
 

Standard ISO 20400: 2017- sustainable procurement: how sustainability affects the 

different aspects of the procurement activity – policy, strategy, organization, process - 

and how to implement sustainable procurement; 

 

Standard ISO 26000:2010 - evaluation of the organization's performance and 

improvement in socially responsible behavior through five levels that relate to 

increasing degrees of performance; 

 

Standard ISO 14001:2015 - management of the environmental aspects of the company's 

activities taking into account environmental protection, pollution prevention, legal 

compliance and socio-economic needs; 

 

Standard ISO 18091:2019 - Quality management systems - Guidelines for the application 

of ISO 9001 in local government, taking into account the context in which it operates. It 

is an essential tool for politicians to make “politically viable” what is technically 

indispensable in local governments and their territories; 

 

Standard ISO 37001: 2016 - Anti-Corruption Management Systems with requirements 

for the planning, implementation and maintenance of a management and control 

system for corruption and bribery risks given and received by third parties, directly or 

indirectly linked to the organization. The standard is applicable to any Organization, 

public or private, regardless of sector, size or geographic location; 

 

The World Business Council for Sustainable Development has listed three lines of 

action - risk management, governance and transparency and collaborative relations - in 

relation to which the SDGs are considered key for an organization through the ISO 

standards as tools for pursuing the objectives of an integral form: 
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Risk Management - through the correct identification, treatment, control of risks and 

opportunities, it is possible to achieve the integration of organizational strategies and 

objectives with the objectives of the SDGs. The application of ISO 31000 and ISO 22301 

standards are the appropriate instruments to achieve this integration; 

 

Governance and Transparency – government and organizational leadership are 

essential for adequate decision-making to comply with the SDGs. The implementation 

of ISO 19600 and ISO 37001 standards are adequate for the integration of ISO standards 

into the ODS; 

 

Collaborative relationships – the ISO 44001 standard is the tool that enables the 

integration of ISO standards into the SDGs through the implementation of strategies 

that enable the optimization of collaborative relationships in organizations. 

 

Implementing good business practices that foster sustainable and socially responsible 

development is the condition to maximize competitiveness and profitability in 

organizations through the integration of ISO standards and the SDGs in order to obtain 

products with greater added value and satisfaction for all parties interested parties. 

 

5. Conclusion 

The UN Sustainable Development Agenda 2030 established a set of 17 Sustainable 

Development Goals that translate into 169 goals, to be achieved by all countries by the 

year 2030, all contributing to a common goal of global sustainability, centered on five 

axes of action: people, prosperity, planet, peace and partnerships. 

 

The ISO 9001, ISO 14000 and ISO 45001 certifications meet practically all the SDGs, 

so a company with these certifications is on the path to sustainable development. 

 

In Portugal, the government considered SDGs 4,5,9,10,13 and 14 as priorities. In this 

sense, the ISO standards to which those SDGs correspond are: 
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SDG 4 

ISO 21001 - Educational organizations - Management systems for educational 

organizations - Requirements with guidance for use. This standard is intended to 

improve the processes and quality of educational institutions to meet the needs and 

expectations of those who use their services. 

 

The ISO/TC 232 Technical Committee has developed standards that describe 

requirements for learning/training services, such as the international standard ISO 

29993, which covers all types of lifelong learning. 

 

SDG 5 

ISO 26000 - Guidelines for Social Responsibility. This norm aims to eliminate prejudices 

and promote parity, recommending that organizations seek a balance of representation 

between men and women in their governance and management structures; ensure that 

gender is treated equally in recruitment, career opportunities and remuneration; and 

making sure that the needs of men and women are equally considered in business 

decisions and activities. 

 

SDG 9 

ISO 4400 - Collaborative Business Relationship Management System, provides a 

common platform to maximize the benefits of working collaboratively and helps 

companies establish healthy business relationships. 

ISO 50501 on Innovation Management Systems. 

ISO 50503 - Tools and methods for collaborative innovation partnership. 

NP 4457 – Research, Development and Innovation Management Systems. 

 

SDG 10 

Standards contribute to reducing inequalities, present a common language that helps to 

break down technical barriers to trade, promote innovation and level the playing field 

for organizations of all types that aspire to compete in national and international 

markets. 
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ISO 26000 - Social Responsibility Guidelines encompasses issues of 

human rights, labor practices, environment, fair trade practices, consumption and 

community involvement. 

 

SDG 13 

ISO 14000 specifies practical tools for organizations to manage the impact of their 

activities on the environment. 

 

ISO 14001 - Environmental Management Systems - Requirements and guidelines for 

their use covers all organizational structures, audits, communications, labeling, life cycle 

analysis and methods for mitigation and adaptation to climate change. 

 

ISO14064 provides specifications for the quantification, monitoring and 

validation/verification of greenhouse gas emissions. 

 

SDG 14 

ISO/TC 2 - fish traceability and environmental management of marine resources. 

ISO/TC 8 - Ships and marine technology, a set of sustainability standards for the design, 

construction, equipment, technology and marine environment related to shipbuilding. 

 

Finally, the integration of sustainability at the heart of the strategy supported by the 

incorporation of ISO standards is crucial to achieving all the Sustainable Development 

Goals. 

 

References 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Retrieved from 

https://www.pordata.pt/ODS (2021, August 14). 

Guidance on core indicators for entity reporting on contribution towards implementation of the 

Sustainable Development Goals. Retrieved from 

https://unctad.org/system/files/official-document/diae2019d1_en.pdf (2021, August 15) 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       136 

Relatório nacional sobre a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Retrieved from 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14966Portugal(Portuguese

)2.pdf (2021, August 17) 

SDG Compass. Retrieved from  https://sdgcompass.org/wp-

content/uploads/2016/04/SDG_Compass_Portuguese.pdf (2021, August 12) 

Standards. Retrieved from  https://www.iso.org/standards.html (2021, August 12) 

Take Action for the Sustainable Development Goals. Retrieved from 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ (2021, 

August 14) 

 

Author Profile 

António Augusto Baptista Rodrigues has received a PhD from the Faculty of Sciences 
Economics and Business - Sevilla University – Spain. He is currently Associate Professor in ISG - 
Business & Economics School and Investigator at de Cesop of the University Católica Portuguesa. 
His research interests are in the areas of management, sustainable finance, entrepreneurship 
and territorial marketing. 
  



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       137 

Impacte da COVID-19 no cumprimento 
dos requisitos ISO 9001 

 

Beatriz Dias Rocha 
beatrizdrocha@ua.pt  

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, Universidade de Aveiro 
 

Jéssica Rocha 
jessicarocha@ua.pt  

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, Universidade de Aveiro 
 

Nuno Rodrigues 
nunorocharodrigues@ua.pt  

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, Universidade de Aveiro 
 

Jorge Miguel-Oliveira 
miguel.s.oliveira@ua.pt  

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, Universidade de Aveiro 
 

 

Resumo: 
A propagação da crise de saúde (COVID-19), causada pela pandemia do 
segundo coronavírus da síndrome respiratória aguda severa (SARS-CoV-2), 
trouxe inúmeros impactes em diferentes setores da sociedade, bem como 
desafiado o crescimento da economia global e a atividade das empresas, em 
particular. 
Este estudo tem como objetivo analisar a existência de impactes, decorrente 
dos efeitos da COVID-19, no que concerne ao cumprimento dos requisitos 
ISO 9001 pelas organizações com sistemas de gestão da qualidade (SGQ) 
certificados.  
Para concretizar o objetivo do presente estudo, a equipa de investigadores 
elaborou e aplicou questionário a amostra de 10%, representando de forma 
equitativa os 30 códigos de atividade, do total de organizações com SGQ 
certificados no âmbito da ISO 9001, incluídas na base de dados, referente a 
2019, do Instituto Português de Acreditação (IPAC).  
A recolha das respostas ao questionário decorreu nos períodos 
compreendidos entre 23/12/2020 a 20/01/2021, tendo sido obtidas 133 
respostas de um total de 584 organizações contactadas. 
Da análise dos resultados da amostra conclui-se que a pandemia COVID-19 
não afetou o sistema de gestão da qualidade das empresas inquiridas, ainda 
que os dados sugerem, de forma não concludente, ter afetado 
negativamente e de forma ligeira 35,4% dos requisitos e ter criado 
dificuldades acrescidas no cumprimento de 9,6% dos requisitos. 
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Palavras-chave: COVID-19, ISO 9001, Requisitos.  
 

Abstract: 
The spread of the health crisis caused by the COVID-19 pandemic has 
challenged the growth of the global economy and the activity of 
organizations. 
This study aims to analyze the impacts of COVID-19 in meeting the 
requirements of ISO 9001 in certified organizations. To verify these impacts, 
a questionnaire was prepared and was sent by email to a sample (10%) of 
companies certified by ISO 9001, referred to in the IPAC database and 
represented 27 sectors of activity.  
The collection of responses to the questionnaire took place in the periods 
between 23/12/2020 to 20/01/2021, having obtained 133 responses from a 
total of 584 questionnaires sent. 
From the analysis of the sample results, it can be concluded that the COVID-
19 pandemic did not affect the quality management system of the 
companies surveyed, although the data suggest, in a non-conclusive way, 
that it negatively and slightly affected 35.4% of the requirements and 
created added difficulties in the fulfilment of 9.6% of the requirements. 

 

Keywords: COVID-19, ISO 9001, Requirements. 
 

 

1. Enquadramento 

A propagação da crise de saúde (COVID-19) causada pela pandemia do coronavírus 

(SARS-CoV-2) e a implementação de medidas de proteção, como a título de exemplo 

quarentenas, bloqueios regionais e sociais de distanciamento, para conter esta 

pandemia têm desafiado o crescimento da economia global e atividade comercial (Kang, 

Diao & Zanini, 2020). 

Segundo Hodder (2020), o impacto da crise da COVID-19 nas vidas profissionais é 

enorme. Em todo o mundo, milhões de trabalhadores ficaram de repente 

desempregados ou dispensados enquanto as empresas lutavam para cobrir os custos. O 

impacto económico total da pandemia ainda está para ser determinado, mas será 

significativo.  

Segundo Manojkrishnan e Aravind (2020), os relatórios evidenciam que para o setor 

industrial o principal impulsionador dos custos é a perda de produção devido ao alto 
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absentismo do trabalhador, totalizando cerca de 28 por cento dos custos totais. A 

pandemia atingiu fortemente a sua força de trabalho como os sucessivos bloqueios e 

consequente declínio nos negócios afetaram seus rendimentos. 

Os autores Kang, Diao e Zanini (2020) referem que em março de 2020, o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) declarou que a economia entrou em recessão e o 

resultado pode ser pior do que os efeitos da crise financeira global de 2009. Embora 

uma recuperação ou recuperação considerável seja projetada para 2021 pelo FMI, esta 

crise sem precedentes trouxe impactos em muitos negócios de empresas de diferentes 

dimensões e de vários setores. Ao mesmo tempo, os gerentes das empresas começaram 

a implementar planos de contingência para utilizar durante esta crise pandémica. 

É fundamental para as empresas desenvolverem e adotarem prontamente 

estratégias, de forma reativa ou proactiva, para garantirem a sua continuidade ao longo 

desta crise (Kang, Diao e Zanini, 2020). 

A globalização dos mercados e a evolução técnica e tecnológica, as exigências 

crescentes e diferenciadas dos clientes, estabelece que a qualidade seja um fator 

determinante na competitividade à medida que a concorrência aumenta (Pires, 2016). 

A preocupação das organizações em atingir a melhoria contínua determina a 

necessidade de sistema de gestão da qualidade (SGQ) suportado por um conjunto de 

elementos interrelacionados ou interatuantes alinhando referenciais e processos para 

atingir objetivos da qualidade, recorrendo a atividades de planeamento, execução, a 

monitorização e a melhoria do desempenho das atividades. (IPQ, 2015). 

A incerteza e a complexidade relativamente à envolvente competitiva criada pela 

COVID-19, determina um olhar atento ao comportamento do sistema de gestão da 

qualidade das organizações, sob pena de se colocar em causa um dos alicerces das 

organizações.  

Assim o presente estudo pretende avaliar impactes decorrentes da crise de saúde e 

dos seus efeitos na capacidade das organizações cumprirem com os requisitos 

estabelecidos na ISO 9001:2015, concretamente compreender em que requisitos foram 

criadas dificuldades ou facilidades acrescidas às organizações no seu cumprimento. 

Assim serão identificados requisitos que não foram afetados, requisitos afetados 

negativamente (as organizações não cumpriram ou tiveram maiores dificuldades em 
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cumprir) e requisitos afetados positivamente (o contexto facilitou o cumprimento de 

requisitos).  

De acordo com a pesquisa realizada não se conhece literatura científica em relação 

ao impacto da COVID-19 na dimensão organizacional e, nomeadamente, no que 

concerne à qualidade. 

 

2. Metodologia 

O desenvolvimento do presente artigo resulta da adoção de metodologia 

contemplando três etapas. Num primeiro momento a revisão de literatura e 

posteriormente ao desenho e implementação questionário.  

Foi efetuada uma pesquisa de literatura no repositório científico SCOPUS, com a 

finalidade de identificar artigos relacionados com a COVID-19 e o impacto desta no meio 

empresarial. Da pesquisa feita foram localizados 14 artigos sobre esta temática, tendo 

sido selecionados 3 para a análise por estes estarem relacionados com o impacto da 

doença nas atividades empresariais. 

Na segunda etapa procedeu-se ao desenho do questionário especificamente para o 

efeito. Para além da caraterização não exaustiva da empresa, o questionário contempla 

os requisitos estabelecidos na ISO 9001:2015 e utiliza, para avaliação do impacte, escala 

tipo Likert de 5 valores (“Muito negativo”; “Negativo”; “Nem negativo, nem positivo”; 

“Positivo”; “Muito positivo). 

A terceira etapa corresponde à implementação do instrumento. Assim, tendo em 

linha de conta a base de dados pública do Instituto Português de Acreditação (IPAC) 

onde divulga a identificação das organizações com sistema de gestão da qualidade 

certificado, segundo ISO 9001, referente ao ano de 2019, selecionaram-se de forma 

aleatória e proporcional, dos 30 setores de atividade, 10% do total de 5835 empresas 

identificadas.  

O convite aos responsáveis do sistema de gestão da qualidade das 584 empresas 

selecionadas foi enviado por correio eletrónico. A recolha de respostas decorreu no 

período compreendido entre 23/12/2020 a 20/02/2021, tendo sido obtidas e validadas 

136 respostas. 
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3. Resultados 

O gráfico 1 representa a distribuição das respostas obtidas pelos setores de atividade. 

Dos 30 setores de atividades com organizações detentoras de SGQ certificados pela ISO 

9001, obtiveram-se respostas de empresas incluídas em 27 setores. Os setores “Outros 

serviços” (14%), “Saúde e ação social” (11%) e “Comércio por grosso e retalho” (10%) 

foram os setores que apresentam maior número de respostas. 

 

Gráfico 1 – Distribuição das respostas por setores de atividade IPAC 

 
 

No que concerne aos requisitos associados ao contexto da organização (tabela 1), 

verifica-se, pelos valores apresentados, que o conjunto de requisitos associados a 

“Contexto da organização” não foram afetados. Apenas realçar o facto do requisito “4.2 

Compreender as necessidades e expetativas das partes interessadas” apresentar como 

valor de moda “4- Positivo”. 

 

Tabela 1 – Contexto da organização 

Requisito 4 - Contexto da organização Média  Mediana Moda 
Desvio 
padrão 

4.1 - Compreender a organização e o seu 
contexto 

3,05 3 3 0,995 

4.2 - Compreender as necessidades e as 
expetativas das partes interessadas 3,11 3 4 0,987 

4.3 - Determinar o âmbito do sistema de 
gestão da qualidade 

3,07 3 3 0,994 

4.4 - Sistema de gestão da qualidade e 
respetivos processos 

3,10 3 3 0,920 
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Comércio por grosso e retalho…
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Outros serviços coletivos, sociais e pessoais…
Fabrico de artigos de borracha…

Tecnologias de informação e informáticas…
Agricultura, silvicultura, pecuária…

Alojamento e restauração…
Fabrico de material de transporte …

Fabrico de produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais…
Produção e distribuição de água…
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De acordo com os dados referentes à tabela 2, verifica-se que o cumprimento do 

requisito “Liderança” não foi igualmente afetado. O valor mais frequente (moda) no 

presente requisito foi igualmente a resposta “3- Nem negativo, nem positivo”.  

 

Tabela 2 – Liderança 

Requisito 5 - Liderança Média  Mediana Moda 
Desvio 
padrão 

5.1 - Liderança e compromisso 3,28 3 3 0,948 
5.2 - Política 3,14 3 3 0,914 
5.3 - Funções, responsabilidades e autoridades 
organizacionais 

3,10 3 3 1,029 

 

No que concerne ao conjunto de requisitos associados a “Planeamento” verifica-se 

que o requisito “6.2 – Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir” apresenta 

como valor de média 2,74 e o valor de moda de “2- Negativo”. O desvio padrão (1,105) 

sugere baixa dispersão das respostas. 

 

Tabela 3 – Planeamento 

Requisito 6 - Planeamento Média  Mediana Moda Desvio 
padrão 

6.1 - Ações para tratar riscos e oportunidades 3,01 3 2 1,070 

6.2 - Objetivos da qualidade e planeamento 
para os atingir 

2,74 3 2 1,105 

6.3. Planeamento das alterações 3,02 3 3 1,069 

 

Em relação a “Suporte”, os valores evidenciam (tabela 4) requisitos com valor de 

média inferior a “3”, sugerindo que a pandemia afetou negativamente esses requisitos. 

No entanto, a leitura dos valores da mediana e da moda, sugerem existir impactes 

negativos ligeiros, com exceção do requisito “7.1.2 Recursos Pessoas” que apresenta um 

valor médio de 2,74 e o valor de moda de 2. 
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Tabela 4 – Suporte 

Requisito 7 - Suporte Média  Mediana Moda 
Desvio 
padrão 

7.1.2 Recursos - Pessoas 2,74 3 2 1,029 
7.1.3. Recursos - Infraestrutura 2,98 3 3 0,917 
7.1.4. Recursos - Ambiente de 
operacionalização de processos 

2,93 3 3 0,963 

7.1.5. Recursos - Rastreabilidade e medição 2,99 3 3 0,892 
7.1.6. Recursos - Conhecimento organizacional 3,06 3 3 0,851 
7.2. Competências 3,12 3 3 0,789 
7.3. Consciencialização 3,19 3 3 0,914 
7.4. Comunicação 3,11 3 4 1,064 
7.5. Informação documentada 3,11 3 3 0,935 

 

A tabela seguinte apresenta os dados relativos aos requisitos associados a 

“Operacionalização”, observando-se que os valores de média de todos os itens 

apresentam valores abaixo de “3”, ainda que os valores da mediana, moda ou até o 

desvio-padrão possam sugerir que a existir impactes negativos decorrente da COVID-19 

esses impactes foram mito ligeiros. A título de exemplo observa-se o requisito “8.3. 

Design e desenvolvimento de produtos e serviços” que apresenta o valor de média mais 

baixo (2,57), no entanto o desvio padrão de 1,367 sugere dispersão nas respostas, 

confirmado pelo valor de moda e da mediana de “3- Nem negativo, nem positivo”.  Por 

outro lado, o requisito “8.1. Planeamento e controlo operacional” apresenta um valor 

de média de 2,88, mediana de 3, sendo significativo que o valor da moda seja “2- 

Negativo”. 

 

Tabela 5 – Operacionalização 

Requisito 8 - Operacionalização Média  Mediana Moda 
Desvio 
padrão 

8.1. Planeamento e controlo operacional 2,88 3 2 1,094 
8.2. Requisitos para produtos e serviços 2,97 3 3 0,953 
8.3. Design e desenvolvimento de produtos e 
serviços 

2,57 3 3 1,367 

8.4. Controlo dos processos, produtos e 
serviços 

2,95 3 3 0,903 

8.5. Produção e prestação do serviço 2,89 3 3 0,940 
8.6. Liberação de produtos e serviços 2,77 3 3 1,020 
8.7. Controlo de saídas não conformes 2,86 3 3 0,960 

 

Analisando a tabela 6, associada aos requisitos “Avaliação do desempenho” verifica-

se valores de média abaixo do “3”, ainda que relativamente próximos, confirmado pelos 

valores da mediana e da moda “3- Nem negativo, nem positivo”. 
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Tabela 6 – Avaliação do desempenho 

Requisito 9 - Avaliação do desempenho Média  Mediana Moda 
Desvio 
padrão 

9.1. Monitorização, medição, análise e 
avaliação 

2,88 3 3 0,970 

9.2. Auditoria interna 2,86 3 3 1,006 
9.3. Revisão pela gestão 3,02 3 3 0,973 

 

De acordo com os dados referentes à tabela 7, verifica-se através dos valores, média 

e mediana, que o cumprimento do requisito “Melhoria” não foi afetado, tendo como 

resposta mais recorrente “Nem negativo, nem positivo”.  

 

Tabela 7 – Melhoria 

Requisito 10 - Melhoria Média  Mediana Moda Desvio 
padrão 

10.2. Não conformidade e ação corretiva 2,97 3 3 0,852 

10.3. Melhoria contínua 3,09 3 3 0,988 

 

4. Conclusão 

Este trabalho foi preparado com o intuito de verificar quais os impactes da COVID-19 

no sistema de gestão da qualidade das organizações, concretamente dificuldades 

acrescidas à capacidade de cumprimento dos requisitos ISO 9001. 

Neste sentido, foi realizado um inquérito a uma amostra correspondente a 10% das 

organizações com SGQ certificados de acordo com a ISO 9001, tendo sido obtidas 133 

respostas de organizações de 27 setores de atividade, dos quais se destacam 

organizações pertencentes aos setores “Outros Serviços” (14%), “Saúde e Ação Social” 

(11%), “Comércio Grosso e a Retalho” (10%), “Construção” (8%), “Indústria Metalúrgica 

de Base e Produtos Metálicos” (7%), entre outros, permitindo observar os impactes da 

COVID-19 no cumprimento dos requisitos ISO 9001. 

Os resultados demonstram que o sistema de gestão da qualidade das empresas 

inquiridas não foi afetado pela crise pandémica COVID-19, sendo de 54,8% dos 

requisitos não apresentam qualquer dificuldade acrescida e/ou condicionamento no seu 

cumprimento, 35,4% dos requisitos apresentam um condicionamento muito ligeiro no 

seu cumprimento e apenas 9,6% sofreram impactes negativos, criando maiores 

dificuldades às organizações inquiridas no seu cumprimento, estando neste caso os 
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requisitos “6.2 - Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir”, “7.1.2 Recursos 

– Pessoas” e  “8.1. Planeamento e controlo operacional”. 

Os resultados demonstram a necessidade de aprofundar o estudo quanto às causas 

que determinaram impactes da pandemia, nos diferentes requisitos ISO 9001 e, em 

particular, nos requisitos afetados negativamente, bem como comparar os impactes em 

organizações com e sem sistemas de gestão da qualidade formalizados no sentido de 

avaliar o nível de resiliência que o sistema de gestão da qualidade confere às 

organizações para enfrentar futuras crises pandémicas. 
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Resumo: 
A melhoria contínua de processos surge com o objetivo de ajudar empresas 
a satisfazer os seus clientes enquanto aumentam a eficiência, como a 
filosofia Lean.  
O estudo realizado teve lugar na unidade fabril do Porto da empresa A.Brito 
que fabrica componentes metalomecânicos por encomenda. O sistema 
produtivo da empresa pode-se caracterizar como Engineer-to-order.  
O estudo teve como objetivo melhorar os processos desta unidade fabril, 
aplicando algumas ferramentas Lean (5S, gestão visual, SMED, quadro 
kanban, gemba walk, entre outras), 5 Porquês, diagrama de Ishikawa, 
análise ABC, brainstorming, diagrama de Gantt, matrizes de GUT, de 
Esforço/Impacto e de capacidades. 
Começou-se por caracterizar o processo de fabrico, determinar a categoria 
de artigos mais importantes e definir o fluxo do processo produtivo. De 
seguida, identificaram-se oportunidades de melhoria e elaboram-se 
propostas para as mesmas.  
A implementação integral das propostas permitirá aumentar a organização, 
arrumação e limpeza em 41%; reduzir as distâncias percorridas em 70% e o 
setup em 21%; melhorar as condições ambientais, a polivalência dos 
operadores e a elaboração do planeamento da produção; e aumentar a 
qualidade dos produtos. 
Ao todo espera-se a redução de desperdícios e do lead time dos artigos, 
contribuindo para o cumprimento de prazos e aumento da competitividade. 
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Palavras-chave: Engineer-to-order, High-mix low-volume, Lean, Melhoria 
Contínua. 

 

Abstract: 
The continuous process improvement arises with the purpose of helping 
companies to satisfy their customers while increasing their efficiency, like 
Lean Thinking.  
The present study took place at the Porto’s factory unit of the company 
A.Brito, which manufactures metal-mechanical components on demand. 
The company’s productive system can be characterized as Engineer-to-
order. 
The study aimed to improve the processes of this manufacturing unit, by 
applying some Lean tools (5S, visual management, SMED, kanban board, 
gemba walk, among others), 5 Why’s, Ishikawa diagram, ABC analysis, 
brainstorming, Gantt diagram and GUT, Effort/Impact and Skills Matrix. 
It began by characterizing the manufacturing process, determining the 
category of most important products, and defining the flow of the 
production process. Then, the improvement opportunities where identified 
and the respective proposals where elaborated. 
The complete implementation of the proposals will increase organization, 
tidiness and cleanliness by 41%, reduce the distances travelled by 70% and 
the setup time by 21%; improve the environment conditions, the workers’ 
range of skills and the production planning; and increase product quality. 
All in all, it is expected the reduction of waste and lead time of product, 
contributing to meeting deadlines and increasing competitiveness. 

 

Keywords: Continuous Improvement, Engineer-to-order, High-mix Low-
volume, Lean. 

 

 

1. Lean num ambiente Engineer-to-Order 

A estrutura Engineer-to-order (ETO) insere-se num conjunto de nomenclaturas 

utilizadas para classificar o funcionamento de diferentes cadeias de abastecimento (CA): 

Ship-to-stock (STS), Make-to-stock (MTS), Make-to-order (MTO), Assemble-to-order 

(ATO), Buy-to-order (BTO) (Gosling & Naim, 2009).  

O que as diferencia é em que fase da CA está localizado o “costumer order decoupling 

point” (CODP) que separa a parte da cadeia que interage diretamente com o cliente 

(sistema Pull) da parte que utiliza previsões da procura para planear a produção (sistema Push) 

(Gosling & Naim, 2009; Uusitalo & Lidelöw, 2015).  
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Na cadeia ETO, o CODP localiza-se na fase de design.  Com aposta na capacidade de 

customização possui uma ampla variedade de produtos (Uusitalo & Lidelöw, 2015). Já 

as restantes estratégias vão possuir um CODP mais à frente na cadeia (figura 1). 

 

Figura 1 – Localização do CODP nas várias estratégias das CA. 

Fonte: adaptado de Uusitalo & Lidelöw, 2015. 

 

A segunda diferença entre estas cadeias é a previsão de vendas, pois  num ambiente 

ETO é praticamente impossível elaborar previsões da procura (Uusitalo & Lidelöw, 

2015).  

Assim, as indústrias ETO têm de desenvolver a capacidade de controlar cada 

encomenda recebida, caso contrário, existirão mais revisões e retrabalho dos produtos 

e o cumprimento de prazos será mais difícil (Uusitalo & Lidelöw, 2015). Na figura 2 

podem-se observar as etapas que constituem o processo de uma indústria ETO. 

 

Figura 2 – Fases do processo de uma indústria do tipo ETO. 

 

Outra diferença é o tipo de produção. As cadeias MTO, ATO e MTS focam-se na 

produção em massa de produtos padronizados (Gosling & Naim, 2009) . Em oposição, 

estratégias ETO focam-se na produção de pequenos volumes, mas elevada variedade 

(High-Mix, Low-Volume), adicionando valor para o cliente, no entanto, possuem fluxos 

de material desordenados (Uusitalo & Lidelöw, 2015; Gosling & Naim, 2009). 

Para controlar a produção, as estratégias adotadas devem ter em conta a posição do 

CODP (Barbosa & Azevedo, 2019). Outras estratégias que ambientes ETO podem adotar 

para melhorar o seu desempenho são (Gosling & Naim, 2009): 

 Design Produção Montagem Expedição 

MTS                                                                        CODP 

ATO      CODP 

MTO                           CODP 

ETO   CODP 
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 Alterar a estrutura da CA: mover a estrutura ETO em direção às estratégias 

menos focadas na customização, diminuindo a variabilidade associada; 

 Integração da CA: implementação de sistemas de informação que ligam todas 

as entidades da CA; 

 Gestão da informação: informação avançada sobre a procura, mesmo que 

incompleta e imperfeita, ajuda a reduzir a incerteza;  

 Flexibilidade de produção: permite lidar com a incerteza da procura; 

 Redução do tempo de projeto: permite reduzir o tempo total de entrega e os 

custos associados; 

 Melhoria do processo de desenvolvimento de novos produtos: simplificar a 

fase de design e elaborar o planeamento da produção consoante o estado 

real do chão-de-fábrica. 

 

As estratégias mencionadas contribuem para o aumento da performance de 

indústrias ETO, no entanto, existe grande potencial para melhorar quanto à redução do 

desperdício (Strandhagen et al., 2018). 

A evolução constante das necessidades dos clientes obriga à adoção de estratégias 

para fortalecer a competitividade de empresas através da rápida adaptação às 

flutuações do mercado (Metternich et al., 2013). De todos os tipos de flexibilidade 

existentes, Metternich et al. (2013) afirma que os mais importantes são a variedade e 

quantidade de artigos fabricados.  

É certo que a implementação do Lean em ambientes produção em massa traz muitos 

benefícios. No entanto, mesmo que estudado ainda numa escala inferior, Powell et al. 

(2014) afirma que a sua aplicação em ambientes high-mix, low-volume é igualmente 

vantajosa. 

Powell et al. (2014) analisou a evolução da aplicação dos princípios Lean ao longo de 

diversas áreas, propôs um novo conjunto de princípios para atingir o ideal Lean num 

ambiente Engineer-to-order e validou-o através da sua aplicação em vários casos de 

estudo, obtendo um resultado positivo. Os princípios fundamentais definidos foram 

(Powell et al., 2014): 
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1) Definir o valor dos Stakeholders: pretende valorizar todas as partes 

envolvidas no processo (como, clientes internos, fornecedores, 

trabalhadores, governo, entre outros) e não só o cliente final; 

2) Liderança, pessoas e aprendizagem: resume-se no envolvimento de todos no 

processo de melhoria; 

3) Flexibilidade; 

4) Modularização; 

5) Fluxo contínuo de processo; 

6) Sistema Pull; 

7) Integração de sistemas e Stakeholders: consiste na implementação de 

sistemas de informação conectando todas as entidades envolvidas; 

8) Transparência: necessária para que o princípio 7 seja implementado com 

sucesso; 

9) Tecnologia: requerem equipamentos tecnológicos avançados para efetuar as 

alterações necessárias com o mínimo esforço e perturbação possíveis; 

10) Melhoria Contínua. 

 

2. Estudo de Caso 

2.1. A empresa 

A empresa A.Brito do ramo industrial é especializada no fabrico de componentes 

mecânicos por encomenda. É constituída por duas fábricas, uma no Porto e outra em 

Alfena, com 2300 m2 e 6200 m2 respetivamente. O volume de negócio da A.Brito ronda 

os 4 milhões de euros por ano. 

 

2.1.1. Fábrica do Porto 

O estudo realizou-se na fábrica do Porto. Na figura 3 observa-se a planta desta 

fábrica. 

 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       152 

Figura 3 – Fases do processo de uma indústria do tipo ETO. 

 

2.2. Identificação de Problemas 

Nesta fase, começou-se por determinar os artigos mais importantes e definiu-se o 

processo de fabrico mais comum. De seguida, identificaram-se as oportunidades de 

melhoria.  

2.2.1. Identificação dos artigos mais importantes 

Os artigos mais importantes são aqueles que originam mais faturação e onde a 

fábrica despende mais tempo. Utilizaram-se os dados dos últimos anos, dada a evolução 

das necessidades. Elaboraram-se duas classificações ABC, a primeira de acordo com a 

faturação (figura 4) e a segunda relativa ao tempo total de ocupação da fábrica (figura 

5). 
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Figura 4 – Fases do processo de uma indústria do tipo ETO. 

 

 

Figura 5 – Fases do processo de uma indústria do tipo ETO. 

 

 

 

Os artigos mais importantes resultam da interseção das duas classes A obtidas. Estes 

foram categorizados consoante as suas gamas operatórias (tabela 1).  
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Tabela 1 – Fases do processo de uma indústria do tipo ETO. 

Família 
Faturação  
Total 

Faturação  
(%) 

Processamento 
total (horas) 

Processamento 
total (%) 

Formas Simples (A) 5 180 286 € 47,3% 103835 59,7% 
Formas Complexas (B) 381 527 € 3,5% 14636 7,9% 
Montagem (C) 1 494 358 € 13,6% 6556 3,8% 
Centro de Maquinagem (D) 108 891 € 1,0% 1906 1,1% 
Encomendas Pontuais (E) 91 391 € 0,8% 1864 1,1% 
TOTAL 7 256 453 € 66,2% 128798 73,5% 

 

A família A, que é um grupo de artigos com sequência de processamento similar, é a 

categoria mais importante, assim, serviu para a definição do processo de fabrico mais 

comum: Preparação; Torneamento; Fresagem; Talhagem; Rebarbagem; tratamento 

Térmico; Acabamentos; Qualidade; Montagem/Soldadura; e Expedição. 

 

2.2.2. Gemba Walk e questionários informais 

Através vários questionários informais aos trabalhadores e observação direta, em 

visitas ao chão de fábrica, foram identificados vários problemas (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Resultados dos Questionários e da Observação direta. 

Problemas Identificados Grupos de Problemas Consequência Última 
 Inexistência de uma zona de 

armazenagem de MP Layout inadequado 

Atraso nos prazos de 
entrega 

 Limpeza insuficiente 
 Zonas e áreas sem marcação no chão 
 Prateleiras não identificadas 
 Chão de fábrica desorganizado 
 Condições ambientais adversas 

Condições de trabalho não 
ideais 

 Falta de MO especializada 
 Chão-de-fábrica desorganizado Duração de setup elevada 

 Má partilha de informação entre 
departamentos 

 Prazo de entrega estabelecido pelo 
cliente 

Planeamento não eficaz 

 

Todos os problemas identificados contribuem em última instância para o não 

cumprimento dos prazos de entrega. 
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2.2.3. Auditoria 5S inicial 

Utilizou-se um formulário 5S (tabela 3) para avaliar o estado inicial do espaço. Cada 

parâmetro analisado pode ser classificado com: 0, se nunca se verifica; 1, se se verifica 

às vezes; 2, se se verifica sempre).  

 

Tabela 3 – Resultados dos Questionários e da Observação direta. 

Parâmetro a controlar 
Pontuação 
(0 a 2) 

1.1 Não existem materiais ou ferramentas desnecessárias (obsoletos ou em 
excesso). 

1 

1.2 Não existem equipamentos desnecessários. 1 
1.3 Todas as prateleiras e armários estão a ser utilizados. 2 
1.4 A quantidade de zonas de deposição de lixo é a necessária. 2 
1.5 Os materiais e ferramentas necessários são facilmente acessíveis. 1 
1.6 As ferramentas estão organizadas de forma lógica. 1 
2.1 As zonas de arrumação de materiais, ferramentas e produtos estão marcadas; 0 
2.2 As zonas de arrumação de materiais e ferramentas estão identificadas; 0 
2.3 Os materiais e as ferramentas bem identificados. 1 
2.4 Os armários, gavetas, contentores e prateleiras estão arrumados e rotulados. 0 
2.5 Os espaços de circulação permitem o tráfego de pessoas e equipamentos sem 
perigo de incidentes ou acidentes. 

1 

3.1 Todo o stock de produtos e materiais está limpo e livre de detritos. 1 
3.2 O chão dessa zona encontra-se limpo. 1 
3.3 As ferramentas são limpas regularmente. 1 
3.4 O material de limpeza necessário é facilmente acessível a cada trabalhador. 1 
4.1 Existem métodos de trabalho normalizados. 0 
4.2 Existe um programa de limpeza. 1 
4.3 Estão aplicadas as ferramentas de gestão visual necessárias (como etiquetas e 
delimitações). 

0 

5.1 Existe a formação necessária acerca dos 5S. 1 
5.2 Existe inspeção do cumprimento das regras. 1 
5.3 As normas de segurança são cumpridas. 1 
5.4 Todos conhecem o seu papel e a sua responsabilidade perante os 5S. 1 
TOTAL 19 em 44 (43%) 

 

Verifica-se que de 100% da pontuação dos parâmetros a fábrica avaliada possui 43%. 

Após a identificação das várias oportunidades de melhoria, definiu-se que o objetivo 

seria atingir uma cotação de 80% na auditoria final, atuando primeiro nos parâmetros 

mais críticos (pontuação 0). 
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2.2.4. Priorização e análise dos problemas identificados 

Este subcapítulo apresenta a priorização dos problemas identificados e a 

determinação das causas raiz. Os problemas identificados podem ser agrupados em 

quatro grupos: 

1) Layout inadequado; 

2) Condições de trabalho não ideais; 

3) Duração de setup elevada; 

4) Planeamento ineficaz. 

A classificação da prioridade dos problemas foi realizada através da Matriz GUT, que 

classifica os problemas tendo em conta a sua gravidade, urgência e tendência. Quanto 

maior o valor de GUT, maior a importância do problema (tabela 4). 

 
Tabela 4 – Resultados dos Questionários e da Observação direta. 

Problemas Identificados G U T GUT Prioridade 
1. Duração elevada de setup  5 4 2 40 2º 
2. Layout inadequado  4 3 1 12 4º 
3. Condições de trabalho não ideais 4 4 3 48 1º 
4. Planeamento incorreto 3 3 2 18 3º 

 
Pela ordem definida analisaram-se os problemas e determinaram-se as causas raiz, 

recorrendo ao diagrama de Ishikawa e aos 5 Porquês, obtendo-se a tabela 5. 

 
Tabela 5 – Causas raiz encontradas. 

Problema Causas Raiz 

Condições de trabalho não ideais 

Equipamentos antigos e desatualizados 
Falta de isolamento entre fábrica e zona exterior 
Sistema de ventilação antigo 
Não existe método de organização e limpeza 

Duração elevada do setup 

Equipamentos antigos e desatualizados 
Chão de fábrica desorganizado 
Falta de acompanhamento do chão de fábrica a tempo real 
Falta de formação 
Processos não normalizados 
Má gestão da MO disponível 

Planeamento incorreto 
Não tem em conta os diferentes tipos de peças 
Partilha de informação deficiente entre departamentos 
Sistema de informação limitados 

Layout inadequado 
Não tem em consideração o fluxo de peças 
Não possui armazém de MP 
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3. Propostas de Melhoria 

Esta etapa começa com o levantamento de ações de melhoria para cada causa 

encontrada (tabela 6), de seguida, dá-se a sua triagem através da aplicação da Matriz 

“Esforço/Impacto” e, por fim, são elaboradas as propostas de melhoria. 

 

Tabela 6 – Causas raiz encontradas e respetivas ações de melhoria sugeridas. 

Problema Causas Raiz Ações de Melhorias 

Co
nd

iç
õe

s 
de

 
tr

ab
al

ho
 n

ão
 id

ea
is

 Equipamentos antigos e 
desatualizados 

1. Investir em equipamentos mais automatizados; 
2. Atualização dos equipamentos existentes. 

Falta de isolamento entre fábrica e 
zona exterior 

3. Colocar uma cortina de lamelas em zona de 
passagem para o exterior. 

Sistema de ventilação antigo 4. Instalar novo sistema de ventilação. 
Não existe método de organização 
e limpeza 

5. Criar métodos de organização, arrumação e 
limpeza regulares do chão de fábrica. 

D
ur

aç
ão

 e
le

va
da

 d
o 

se
tu

p 

Equipamentos antigos e 
desatualizados 

6. Investir em equipamentos mais automatizados; 
7. Atualização dos equipamentos existentes; 
8. Simplificação das operações. 

Chão de fábrica desorganizado 
5. Criar métodos de organização, arrumação e 

limpeza do chão de fábrica. 
Falta de acompanhamento do 
chão de fábrica a tempo real 

9. Implementar reuniões de planeamento diárias 
com todos os chefes de equipa. 

Falta de formação 
10. Criar programas de formação para os 

trabalhadores; 
11. Criar instruções de trabalho para cada posto. 

Processos não normalizados 11. Criar instruções de trabalho para cada posto. 

Má gestão da MO disponível 
12. Alocação dos operadores de acordo com as suas 

capacidades e tarefas planeadas. 

Pl
an

ea
m

en
to

 
in

co
rr

et
o 

Não tem em conta os diferentes 
tipos de peças 

13. Planear a troca de formato considerando os 
tipos de peças e os equipamentos já 
preparados. 

Partilha de informação deficiente 
entre departamentos 

9. Implementar reuniões de planeamento diárias 
com todos os chefes de equipa. 

Sistema de informação limitados 14. Implementar novo sistema de informação. 

La
yo

ut
 

in
ad

eq
ua

do
 Não tem em consideração o fluxo 

de peças 
15. Elaboração do novo Layout adaptado ao 

processo de fabrico. 

Não possui armazém de MP 

16. Criar um armazém de MP inserido no novo 
Layout; 

17. Aquisição de um novo espaço fabril ou de 
armazém. 

 

Na tabela 7 observa-se a triagem das sugestões de acordo com o esforço e impacto 

que representam para a empresa. 
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Tabela 7 – “Matriz Esforço/Impacto” aplicada às ações de melhoria. 

-  
 IM

PA
CT

O
   

+ 

3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 1, 4, 6, 13, 14, 17 

 2, 7 

 -      ESFORÇO      + 

 

As ações que se encontram no quadrante superior esquerdo (baixo esforço e elevado 

impacto) da tabela 6 são as que darão origem às propostas de melhoria do estudo 

sumarizadas na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Melhorias sugeridas, propostas a elaborar e respetivos problemas. 

Ação 
Sugerida 

Proposta de Melhoria a elaborar 
Problema que 
resolve 
1 2 3 4 

5.  Melhoria da organização e limpeza dos postos de trabalho. X  X  
16.  Nova área de armazenagem de matéria-prima.  X   
15.  Novo layout adequado ao processo fabril.  X   
14.  

Melhoria da partilha de informação. 
X   X 

12.  X    
3.  Melhoria das condições de trabalho no chão-de-fábrica.   X  
10.  Planeamento de ações de formação para os operadores. X    
8.  
11.  Diminuição do tempo de setup. 

X    
X    

 

As propostas elaboradas estão apresentadas nos subcapítulos seguintes. 

 

3.1. Melhoria da Organização e Limpeza dos Postos De Trabalho 

Com o objetivo de atingir o valor de 80% na auditoria final, propuseram-se as ações 

de melhoria para os parâmetros mais críticos apresentados na tabela 9.  
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Tabela 9 – Melhorias propostas para corrigir os pontos críticos da auditoria inicial. 

Ação a executar 
Parâmetro 
que melhora 

1) Eliminar os materiais e ferramentas obsoletos. 1.1 
2) Definir lógica de arrumação: as ferramentas mais utilizadas ao lado dos postos de 

trabalho e as menos utilizadas nas prateleiras mais distantes. 1.5 e 1.6 

3) Identificar as ferramentas e arrumá-las devidamente. 2.3 
4) Rotular armários, gavetas, contentores e prateleiras. 2.4 
5) Marcação do chão das zonas de arrumação de material, de ferramentas e de produtos. 2.1 
6) Identificar zonas de arrumação de material, de ferramentas e de artigos. 2.2 
7) Limpar regularmente todo o tipo de stock . 3.1 e 4.2 
8) Normalizar métodos de trabalho. 4.1 
9) Delimitar as vias de circulação: distinguir as vias de circulação de pessoas das dos 

veículos de transporte de material. 4.3 e 2.5 

10) Criar rotina de autoinspeção do posto de trabalho introduzindo uma folha de avaliação. 5.4 
 

3.2. Nova área de Armazenagem de Matéria-Prima 

Existem dois tipos de MP na fábrica, as “Peças” (compradas à unidade) e os 

“Cilindros” (comprados ao metro) que têm fisionomias diferentes e, por isso, necessitam 

de formas de armazenagem distintas. Na figura 6 apresentam-se as zonas de 

armazenagem atuais. 

 

Figura 6 – Identificação dos locais de armazenagem das MP e do corredor central. 

 

Por sugestão da empresa, as “peças” serão armazenadas numa nova localização 

definida, enquanto os “Cilindros” continuarão a ser armazenadas no exterior.  
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 Layout da nova área de armazenagem de Matérias-Primas “Peças”: 

A empresa definiu o novo local de armazenagem (figura 7) e colocou três condições 

para a elaboração do seu layout: continuar a armazenar os materiais de pintura; tem de 

ter espaço suficiente entre racks para o porta-paletes se movimentar; definir zona de 

secagem para as peças acabadas de pintar.  

 

Figura 7 – Localização da nova zona de armazenagem de MP "Peças". 

 

Foram elaboradas duas hipóteses de layout, sendo que a mais vantajosa está apresentada na 

figura 8. 

 

Figura 8 – Novo layout da área de armazenagem de “Peças”. 

 

Esta disposição possui 32,4 m2 para arrumação de MP, um armário próprio para o material 

de pintura e espaço para 4 paletes na zona de secagem.  
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 Armazenagem da Matéria-Prima “Cilindros”: 

Esta proposta incide na elaboração de uma nova estrutura de armazenagem para diminuir o 

deterioramento destas MP que se encontram armazenadas no exterior.  

É sugerida uma estante divididas por materiais e por diâmetros com determinadas 

dimensões, como nas figuras 9, 10, 11 elaboradas através da ferramenta SolidWorks. 

 

Figura 9 – Estrutura proposta para arrumação da MP "cilindros". 

 

Figura 10 – Esquematização da Organização da estante de MP "Cilindros". 

 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       162 

Figura 11 – Esquematização da Organização da estante de MP "Cilindros". 

 

3.3. Novo layout adequado ao processo fabril 

Começou-se por definir o tipo de layout a utilizar: por processo (ou funcional). 

Considerou-se que a melhor forma de organizar o chão de fábrica seria dividindo o 

espaço por secções. 

De acordo com as condições do espaço, condições impostas pela empresa e diretrizes 

definidas sobre a distância entre equipamentos e sobre o espaço necessário útil por 

posto de trabalho (ME, 1971), ordenaram-se as secções de acordo com o fluxo mais 

comum. 

Foram elaboradas duas hipóteses de layout, avaliadas pela distância total percorrida 

por uma unidade de um artigo, e a escolhida está apresentada na figura 12. 
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Figura 12 – Novo layout do chão de fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Melhoria da partilha de informação 

Esta proposta pretende criar uma reunião diária de planeamento com os chefes de 

todos os departamentos, onde os principais tópicos abordados seriam as encomendas: 

terminadas; em curso; à espera; e recebidas. Como auxílio, seriam utilizados dois 

quadros kanban, um para organizar a produção por equipamento e outro por operador, 

este último está apresentado na figura 13). 

 

Figura 13 – Quadro kanban de operadores. 

 
Trabalhador 

Para fazer 
Em curso Terminado 

Secção Prioridade normal Prioridade alta 

Qualidade 
Operador 1         

Operador2         

Fresagem 
Operador 3         

Operador 4         

 

Este quadro permite identificar visualmente o que está a ser produzido, onde e por 

quem, facilitando o planeamento.  

Sugere-se também a ferramenta 5WH, uma checklist que ajuda os participantes a 

cumprir todos objetivos da tarefa (tabela 10). 
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Tabela 10 – Guião da reunião diária de planeamento. 

Informação sobre a Reunião Diária de Planeamento 
Prioridade Alta 
O que será feito? Discutir trabalhos terminados, em curso, à espera e recebidos. 

Porquê?  
Partilhar a informação mais recente do estado atual do chão-de-
fábrica e elaborar um planeamento mais adaptado ao mesmo. 

Por quem? Chefes de departamentos e secções 
Quando será feito? Todos os dias de manhã (9h) 
Onde será feito? Nos escritórios 

Como será feito? 

1) Indicar o trabalho terminado; 
2) Indicar o trabalho em curso; 
3) Indicar o trabalho que está à espera; 
4) Indicar o trabalho que chegou; 
5) Referir imprevistos que tenham acontecido; 
6) Atualizar o quadro kanban. 

Quanto tempo? Entre 5 e 10 min. 
 

 

3.5. Melhoria das Condições de Trabalho no chão de fábrica 

Esta proposta consiste na eliminação da corrente de ar existente dentro da unidade 

fabril provocada pelas zonas de passagem estarem sempre abertas, especialmente no 

corredor central, através da colocação de cortinas de lamelas (figura 14).  

 

Figura 14 – Exemplo de cortinas de lamelas. 

 

Na figura 15 observam-se as localizações das zonas de passagem em contacto com o 

exterior. 
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Figura 15 – Zonas de passagem em contacto direto com o exterior. 

 

 

3.6. Planeamento de Ações de Formação dos operadores 

Consiste na realização de ações de formação dadas pelos operadores mais 

experientes aos membros mais recentes das equipas. Para avaliar as capacidades dos 

operadores utilizou-se a matriz de capacidades que indica a capacidade que um 

operador tem para operar um determinado equipamento (figura 16).  

 

Figura 16 – Matriz de capacidades elaborada para a secção da Talhagem. 

EQUIPAMENTOS 
OPERADORES 

Talhador 1 Talhador 2 Talhador 3 
Rectificadora 1 1 0 0 

Rodadora 1 1 2 3 

Talhadora 1 4 1 2 

Talhadora 2 2 1 2 

Talhadora 5 1 2 2 

Talhadora 8 2 2 2 

Talhadora 9 4 1 2 

Talhadora 10 4 1 1 

Talhadora 11 4 1 2 

 

Assim, é possível retirar informação como: o operador mais adequado para cada 

tarefa; capacidades a desenvolver; os postos de trabalho mais críticos – com menos 

operadores especializados. 

4 

3 

2 

1 

0 

Legenda: 

Operador experiente e 
autónomo. Pode dar formação. 

Operador muito competente, 
precisa de apoio 
ocasionalmente. 

Operador competente, mas não 
autónomo.  

Operador em fase de 
aprendizagem, pouco 
competente. 

Operador sem competência, 
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Sugere-se também a aplicação da ferramenta 5W2H para auxiliar a ação de formação. 

Um exemplo está apresentado na tabela 11. 

 

Tabela 11 – Planeamento e organização da Ação de Formação. 

Informações sobre Ação de Formação 
Prioridade Alta 

O que será feito? Abordar modo de funcionamento do equipamento 
Porquê? Aumentar o conhecimento dos operadores. 

Por quem? Chefes da secção 
Quando será feito? Uma vez por semana 

Onde será feito? Junto do equipamento 

Como será feito? 

Abordar o modo de preparação da máquina: 
1) Troca de ferramentas; 
2) Troca de peça a maquinar; 
3) Trocar rodas do diferencial; 
4) Ajustes e nivelamento da ferramenta e da peça;  
5) Limpeza do equipamento. 

Quanto tempo? 30 minutos 

 

Pensou-se que as formações deveriam ser elaboradas semanalmente e constituídas 

por 3 operadores com diferentes capacidades e especializações. 

 

3.7. Diminuição do tempo de setup 

Para esta proposta recorreu-se à ferramenta SMED que, resumidamente, analisa as 

tarefas da troca de formato e identifica oportunidades de melhoria. A sua aplicação foi 

dividida em quatro fazes. 

 FASE 0 e 1: Identificação e classificação das tarefas da Mudança de Formato  

Elaboração da lista de tarefas e classificação (se a tarefa é realizada com a máquina 

parada é tarefa interna, caso contrário é uma tarefa externa, tabela 12).  

 

Tabela 12 – Sequência de tarefas da operação Troca de Formato. 

 Tarefa Descrição da Tarefa Classificação 

Li
m

pe
za

 d
o 

eq
ui

pa
m

en
to

 

1 Limpeza da máquina (remoção de apáras e limalha de ferro) INTERNA 
2 Pressão de ar INTERNA 
3 Desengordurar (limpar o excesso de óleo) INTERNA 
4 Pressão de ar INTERNA 
5 Passar o pano na máquina INTERNA 
6 Limpar máquina com petróleo INTERNA 
7 Pressão de ar INTERNA 
8 Passar o pano na máquina INTERNA 
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 Tarefa Descrição da Tarefa Classificação 
Pr

ep
ar

aç
ão

 d
a 

m
on

ta
ge

m
 

da
 n

ov
a 

pe
ça

 
9 Procurar e transportar ferramentas auxiliares INTERNA 
10 Desapertar o encaixe da fresa mãe INTERNA 
11 Desapertar fresa mãe INTERNA 
12 Limpar e preparar veio onde encaixa a fresa mãe INTERNA 
13 Remover peça 0 INTERNA 
14 Limpar base onde assenta a peça 0 INTERNA 
15 Limpar a base da peça 1 INTERNA 
16 Montar a base da peça 1 INTERNA 
17 Procurar e transportar a nova fresa mãe INTERNA 
18 Montar nova fresa mãe INTERNA 
19 Procurar e transportar ferramentas para os diferenciais INTERNA 
20 Procurar e transportar rodas de muda para o diferencial 1 INTERNA 
21 Desapertar rodas do diferencial INTERNA 
22 Procurar e transportar rodas de muda para o diferencial 2 INTERNA 
23 Apertar novas rodas do diferencial INTERNA 

M
on

ta
r a

 p
eç

a 
1 

no
 

eq
ui

pa
m

en
to

 

24 Montar a peça 1 a maquinar na máquina INTERNA 
25 Procurar desenho da peça a maquinar INTERNA 
26 Limpar superfície a maquinar da peça 1 INTERNA 
27 Montar encaixe superior da peça (topo - que fixa a peça por cima) INTERNA 
28 Procurar e transportar ferramentas para apertar encaixe superior INTERNA 
29 Centrar peça INTERNA 
30 Apertar encaixe superior INTERNA 
31 Colocar o centrador no topo da peça 1 (Confirmar centro) INTERNA 
32 Nivelar face superior da peça INTERNA 
33 Colocar centrador na lateral INTERNA 
34 Nivelar face lateral da peça INTERNA 

Aj
us

ta
r 

po
si

çõ
es

 

35 Avançar a ferramenta (fresa mãe) em relação à peça INTERNA 
36 Ajustar a posição das ferramentas e da peça 1 INTERNA 
37 Procurar e transportar caneta para marcar a peça 1 INTERNA 
38 Confirmar nº de dentes a maquinar na peça 1 (marcar com caneta) EXTERNA 
39 Descer a ferramenta (fresa mãe) em relação à peça 1 INTERNA 
40 Afinar batentes da máquina INTERNA 

Pr
ep

ar
ar

 
m

aq
ui

na
ge

m
 41 Simular maquinagem da peça INTERNA 

42 Procurar e buscar ajuda EXTERNA 
43 Colocar blindagens (necessita de 2 operadores) INTERNA 
44 Ligar sistema de arrefecimento a óleo INTERNA 
45 Ajustes finais (posição e altura) INTERNA 

 

Seguiu-se a determinação do tempo normal de execução das atividades. Para tal, 

foram realizadas várias observações. Para determinar o número mínimo de observações 

necessárias, à medida que eram recolhidas observações calculava-se o erro relativo. 

Quando o valor obtido correspondesse ao nível de rigor pretendido o número de 

observações era suficiente. 

Tabela 12 – Sequência de tarefas da operação Troca de Formato (continuação). 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       168 

Para o cálculo do número mínimo de observações utilizou-se a seguinte fórmula: 

𝑁 =
𝑡 , × 𝐷𝑃

𝑠 × 𝑇𝑀𝑂
 

Onde: 

DP – Desvio Padrão 

n – Número de observações recolhidas 

N – Número mínimo de observações 

s – Erro relativo 

TMO – Tempo médio observado 

tp,n-1 – valor da distribuição t-student 

p – Nível de significância 

 

Para o cálculo do Tempo Normal utilizou-se a seguinte equação: 

𝑇𝑁 = 𝑇𝑀𝑂 × 𝐹𝐴 

Onde: 

FA – Fator de Atividade 

TN – Tempo Normal de execução da atividade 

 

 FASE 2: Conversão de tarefas internas em externas e respetiva 

sequencialização  

As tarefas internas são analisadas com o intuito de identificar as que têm o potencial 

de se converter em tarefas externas (tabela 13). 

 

 

 

Tabela 13 – Conversão de tarefas internas em externas. 

2 Tarefa 
Classificação   

Tarefa 
Classificação 

Atual Sugerida   Atual Sugerida 

Li
m

pe
za

 d
o 

 
eq

ui
pa

m
en

to
 

1 INTERNA INTERNA  
M

on
ta

r a
 p

eç
a 

1 
no

  
eq

ui
pa

m
en

to
 

24 INTERNA INTERNA 
2 INTERNA INTERNA  25 INTERNA EXTERNA 
3 INTERNA INTERNA  26 INTERNA EXTERNA 
4 INTERNA INTERNA  27 INTERNA INTERNA 
5 INTERNA EXTERNA  28 INTERNA EXTERNA 
6 INTERNA INTERNA  29 INTERNA INTERNA 
7 INTERNA INTERNA  30 INTERNA INTERNA 
8 INTERNA EXTERNA  31 INTERNA INTERNA 
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2 Tarefa 
Classificação   

Tarefa 
Classificação 

Atual Sugerida   Atual Sugerida 

Pr
ep

ar
aç

ão
 d

a 
m

on
ta

ge
m

  
da

 n
ov

a 
pe

ça
 

9 INTERNA EXTERNA  32 INTERNA INTERNA 
10 INTERNA INTERNA  33 INTERNA INTERNA 
11 INTERNA INTERNA  34 INTERNA INTERNA 
12 INTERNA INTERNA  

Aj
us

ta
r  

po
si

çõ
es

 

35 INTERNA INTERNA 
13 INTERNA INTERNA  36 INTERNA INTERNA 
14 INTERNA EXTERNA  37 INTERNA EXTERNA 
15 INTERNA EXTERNA  38 EXTERNA EXTERNA 
16 INTERNA INTERNA  39 INTERNA INTERNA 
17 INTERNA EXTERNA  40 INTERNA INTERNA 
18 INTERNA INTERNA  

Pr
ep

ar
ar

 
m

aq
ui

na
ge

m
 41 INTERNA INTERNA 

19 INTERNA EXTERNA  42 EXTERNA EXTERNA 
20 INTERNA EXTERNA  43 INTERNA INTERNA 
21 INTERNA INTERNA  44 INTERNA INTERNA 
22 INTERNA EXTERNA  45 INTERNA INTERNA 
23 INTERNA INTERNA      

 

Seguidamente, ordenaram-se as tarefas (tabela 14). 

 

Tabela 14 – Sequencialização das Tarefas. 
 Tarefa   Tarefa 

Pr
ep

ar
ar

 
Fe

rr
am

en
ta

s 

9  

M
on

ta
ge

m
 d

o 
no

vo
 fo

rm
at

o 

23 
17  24 
19  27 
20  29 
22  30 
25  31 
28  32 
37  33 
15  34 
26  

Aj
us

ta
r 

po
si

çõ
es

 

35 

Li
m

pe
za

 d
o 

eq
ui

pa
m

en
to

 
 

1  36 
2  38 
3  39 
4  40 
6  

Pr
ep

ar
ar

 
m

aq
ui

na
ge

m
 41 

7  42 

D
es

m
on

ta
ge

m
 d

o 
Fo

rm
at

o 
an

te
ri

or
 10  43 

11  44 
12  45 
13  

Li
m

pe
za

 

5 
16  8 
18  14 
21    
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 FASE 3: Análise e simplificação das tarefas  

As atividades de limpeza, de procura e transporte serão melhoradas com a proposta 

“Melhoria da organização e limpeza dos postos de trabalho”. A atividade 1 pode ser 

melhorada com a aquisição de um aspirador industrial de limalha de ferro.  As tarefas 5 

e 8 são iguais passam a ser realizadas só uma vez. Já para as atividades 20 e 22 sugere-

se a identificação de cada roda dentada, gravando o número de dentes que possui, como 

se pode ver na figura 17. 

 

Figura 17 – Exemplar de uma roda dentada rotulada da fábrica. 

 

 

3.8. Análise e Discussão dos Resultados 

Para perceber de que forma é que cada proposta de melhoria contribui para atingir 

o objetivo, analisaram-se os ganhos e os custos esperados de cada uma. Foi também 

quantificado o tempo de implementação para as que se achou relevante. Na tabela 15 

encontra-se um resumo dos resultados das propostas. 
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Tabela 15 – Resumo dos resultados obtidos. 

 

A primeira proposta permitiu aumentar a cotação obtida na auditoria para 84,1% 

(representando um aumento de 41,1%). Estima-se que o investimento necessário para 

a sua aplicação seja de 28 167,67 € e que demore 2815,08 horas, correspondendo a 352 

dias úteis. 

Na proposta 2, o novo layout das “Peças” conta com a diminuição do espaço 

disponível para armazenagem de 36,8 m2 para 32,4 m2 (correspondendo a uma 

diferença de 12%), mas em contrapartida possui uma zona de secagem com capacidade 

para 4 paletes. A sua implementação deve demorar 24h a ser concluída, 

correspondendo a um investimento de 480 €. A parte referente aos “cilindros” vai 

aumentar a qualidade do material utilizado, aumentando a qualidade do produto final. 

A sua aquisição requer um investimento estimado de 596,67 €. 

O novo layout adequado ao processo fabril reduz o percurso dos artigos em 126 m, 

aproximadamente 30%. A sua implementação demoraria 1040 horas, o equivalente a 65 

dias úteis.  

A quarta proposta permitirá tomar decisões muito mais informadas com base no 

estado real do chão de fábrica ajudando a criar um plano de produção muito mais eficaz. 

Calculou-se o investimento necessário, obtendo um valor de 10 € por reunião. 

Proposta de Melhoria Ganhos Custo 
Tempo de 
implementação 

Melhoria da organização e 
limpeza dos postos de 
trabalho 

Aumento de 41% na auditoria 5S. 28 168 € 2815,08 horas 

Nova área de armazenagem 
de matéria-prima 

Espaço da zona de secagem 
aumenta 3 paletes. Redução da 
duração do picking em 54%. 

1077 € 24 horas 

Novo layout adequado ao 
processo fabril 

Redução da distância percorrida 
em 30%. 

1 052 000  € 1040 horas 

Melhoria da partilha de 
informação 

Aumento da produtividade, 
redução do lead time. 

10 €/reunião - 

Melhoria das condições de 
trabalho no chão de fábrica 

Diminuição da taxa absentismo. 6284 € - 

Planeamento de ações de 
formação dos operadores 

Trabalhadores qualificados e 
polivalentes. 

20€/formação  

Diminuição do tempo de 
setup 

Diminuição do setup em 21%. 500 € - 
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De seguida, a melhoria das condições de trabalho não ideais evita correntes de ar 

prejudiciais, variações de temperatura acentuadas, propagação do ruído, entre outros. 

Esta proposta requer um investimento de 6 283, 51 €. 

A proposta 6 aumentará a qualificação dos operadores através de um investimento 

de 20 € por ação de formação. 

Em último lugar temos a diminuição dos tempos de setup que permitirá reduzir 

tarefas internas em 9%, as externas em 56% e o setup de 121,9 minutos para 96,8 

minutos, uma diferença de 21% no tempo total da mudança de formato. 

 

4. Conclusões 

O presente estudo foi desenvolvido numa indústria especialista no fabrico de 

componentes mecânicos, caracterizada como um ambiente ETO, com o objetivo de 

encontrar soluções para os problemas da unidade. Após a caracterização da unidade 

fabril, a identificação e análise de problemas, foram elaboradas as propostas de 

melhoria.  

A partir dos resultados obtidos, considera-se que o Lean Production, aleado a outras 

ferramentas de melhoria continua, é uma mais-valia em ambientes ETO tanto a nível da 

melhoria de processos como a nível interpessoal.  

Em suma, conclui-se neste caso específico que se a A.Brito implementar na integra as 

propostas de melhoria vai sentir melhorias no seu funcionamento, na simplificação de 

processos, na organização dos postos de trabalho, na estruturação do chão de fábrica e 

na familiarização da unidade fabril e dos seus trabalhadores com conceitos e práticas de 

melhoria contínua, tornando o ambiente de trabalho um lugar sustentável, eficaz e 

eficiente. 
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Resumo: 
Num ambiente empresarial cada vez mais agressivo, inseridos na 4ª 
revolução industrial, surge a necessidade de garantir a sustentabilidade 
económica, social, financeira e ambiental nas organizações. Numa vertente 
de controlo e monitorização do desempenho organizacional, é relevante a 
existência de métricas e indicadores que avaliem este desempenho. Com a 
adoção de estilos de gestão fundamentados na integração de sistemas, esta 
monitorização passa a ter um papel essencial na tomada de decisão. Estes 
índices de desempenho, KPI (Key Performance Indicators), possibilitam à 
organização definir objetivos e metas capazes de alavancar o seu 
desenvolvimento sustentado. O presente estudo pretende identificar: 1. 
Quais os indicadores de desempenho na área da qualidade, segurança e 
ambiente que são utilizados em organizações do distrito de Aveiro, com 
vários sistemas de gestão implementados; 2. A influência de fatores como a 
dimensão, mercado, faturação e sector de atividade no mapa de indicadores 
utilizados. Para tal, foram elaborados inquéritos, enviados às empresas e 
efetuada a análise dos seus resultados. Este trabalho também faz parte de 
um estudo onde se pretende identificar um mapa de indicadores standard 
que possibilitem às organizações elaborar trabalhos de benchmarking com 
outras do mesmo setor, para a sua autoavaliação e meio impulsionador de 
uma melhoria continua rumo à excelência e ao desenvolvimento 
sustentável. 
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Palavras-chave:  Gestão da Qualidade Total, Indicadores de desempenho, 
Sistema de Gestão integrado, Sustentabilidade,  

 

Abstract: 
In an increasingly aggressive business environment, inserted in the 4th 
industrial revolution, there is a need to ensure economic, social, financial 
and environmental sustainability in organizations. In terms of control and 
monitoring of an organizational performance, the existence of metrics and 
indicators that assets this performance is relevant. With the adoption of 
management Styles based on systems integration, this monitoring takes on 
an essential role in decision-making. These KPI (Key Performance Indicators) 
enable the organization to define objectives and targets capable of 
leveraging its sustained development. This study aims to: 1. Identify which 
performance indicators in the area of quality, safety and environment are 
used in organizations in the district of Aveiro, with various management 
systems implemented; 2. The influence of factors such as size, market, 
income and sector of activity in the map of used indicators. For this purpose, 
surveys were drawn up, sent to companies and nan analysis of their results 
was carried out. This work is part of a study which aims to identify a map of 
standard indicators that enable organizations to benchmark against others 
in the same sector, allowing their self-assessment and driving continuous 
improvement towards excellence and sustainable development. 

 

Keywords: Integrated Management System; Performance Indicators; Total 
Quality Management 

 

 

1. Introdução 

Avaliar a performance de um sistema de gestão é uma tarefa essencial para garantir 

a sua aplicabilidade e pertinência, salientando o facto de que as decisões tomadas são 

de caráter essencial para a sustentabilidade das organizações. 

Consoante os diferentes sistemas implementados nas organizações, sejam eles 

integrados ou não, necessitam de ser alimentados com dados credíveis, procedentes da 

medição, monitorização e análise, base da melhoria continua, que tem como principal 

ferramenta o ciclo de Deming (PDCA – plan, do, check, act). Com vista a compreender 

as realidades organizacionais, são formuladas métricas e indicadores que respondem à 
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necessidade de monitorização dos diversos aspetos e vertentes de um Sistema de 

Gestão Integrado. 

Para tal, o desempenho organizacional deve ser calculado de forma a representar a 

realidade da empresa, sendo fundamental a escolha de indicadores que sejam realistas, 

precisos e mensuráveis.  

Neste artigo, pretende-se identificar e compreender quais os indicadores utilizados 

pelas organizações certificadas, do distrito de Aveiro. Para tal, foi elaborado e enviado 

um questionário a estas empresas e analisadas as suas respostas. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

Um Sistema de Gestão Integrado (SGI) consiste no alinhamento dos sistemas de uma 

organização através da eliminação de esforços duplicados, ao formular linguagens 

uniformes de forma a aumentar a satisfação das partes interessadas. Os elementos com 

maior importância e prioridade na integração de um sistema são o âmbito, política, 

objetivos e responsabilidades (Nunhes T. & Oliveira O., 2020). 

Ainda, aquando da existência de sistemas de gestão, sendo eles integrados ou não, 

existe necessidade residual em avaliar o desempenho dos mesmos, recorrendo a Key 

Performance Indicators (KPI), estes são indicadores quantificáveis que providenciam aos 

gestores dados, que caracterizam a performance das suas organizações, permitindo 

assim monitorizar os seus progressos para que se atinjam determinados objetivos pré-

definidos (Sabbagh O., Rahman M., Ismail W. & Hussain W., 2019). 

A simbiose entre a gestão da qualidade e o desempenho organizacional tem vindo a 

ser agregada desde os anos 80, em que estudos mostram que a gestão da qualidade 

debita influências positivas na performance organizacional (Sabbagh O., Rahman M., 

Ismail W. & Hussain W., 2019). 

Numa perspetiva de evolução organizacional, surge a evolução de práticas 

resultantes da Total Quality Performance (TQM), estas afetam positivamente a 

performance organizacional, quer na produção de bens, quer na produção de serviços, 

no entanto, não é possível esmiuçar quais práticas específicas são capazes de afetar o 

desempenho das organizações (Sabbagh O., Rahman M., Ismail W. & Hussain W., 2019). 
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Para que uma organização atraia partes interessadas e melhore o seu valor de 

mercado deverá monitorizar e medir o desempenho do seu sistema de gestão, 

desempenho este que, ao contrário do que era apoiado em tempos anteriores, onde os 

indicadores financeiros eram considerados os prioritários, inicia uma tendência apoiada 

por investigação académica e industrial, que demonstra que estes indicadores 

(financeiros) se mostram insuficientes para os ambientes de trabalho modernos 

(Budayan C., Okudan O. & Dikmen I., 2020). 

“Os KPI deverão ser mensuráveis e globais, sob o risco de não poderem ser utilizados 

para a melhoria continua. Os KPI complexos, interligados, lentos, não flexíveis e 

financeiros que estão desconectados dos objetivos estratégicos da organização não 

podem ser utilizados para medir as organizações modernas.” (Sangwa N. & Sangwan, 

2018). Os KPI são importantes para a melhoria da eficácia e da eficiência, pois fornecem 

suporte à tomada de decisão, ao avaliar o desempenho de atividades, ajudam ao alcance 

dos objetivos (Mellado F., Lou E. & Becerra C., 2020). 

A existência de avaliação de desempenho ajuda as organizações a melhorar os seus 

produtos e/ou serviços. Esta avaliação é tida como essencial para os planeamento e 

processos de tomada de decisão (Serra P. & Fancello G., 2020). As medições de 

desempenho são agora utilizadas como um processo de controlo de gestão que ajuda à 

ocorrência de lucros ao nível organizacional (Budayan C., Okudan O. & Dikmen I., 2020). 

Importante referir, que uma dificuldade encontrada pelas organizações consiste na 

adaptabilidade de indicadores a utilizar, pois não só, não é simples garantir a 

adequabilidade dos mesmos aos seus contextos, como também tendem a ser 

direcionados para a vertente financeira (Sabbagh O., Rahman M., Ismail W. & Hussain 

W., 2019). 

Para medir performance, as organizações devem definir prioridades e os respetivos 

KPI que espelhem o ponto de situação das prioridades definidas, assim como a sua 

previsão futura, pois estes indicadores poderão antever futuras situações, o que indica 

que estes KPI não só têm poder analítico corretivo, como também preventivo. (Mellado 

F., Lou E. & Becerra C., 2020). 

Embora os KPI sejam de cariz fundamental no que toca à monitorização de 

desempenho nos projetos, também são alvo de crítica uma vez que durante a fase de 

execução, o desempenho não é monitorizado, estando o foco apenas colocado nos 
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resultados, o que significa uma dificuldade no que toca à prevenção (Mellado F., Lou E. 

& Becerra C., 2020). 

 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada baseou-se numa abordagem que possibilita completar 

conhecimento já existente. Foram observados e questionados vários casos de 

organizações com diferentes fatores como: dimensão, mercado, faturação e sector de 

atividade. 

Neste estudo foi utilizado como método o inquérito por questionário que se 

caracteriza por colocar questões, neste caso, relativas ao tema a estudar, a um conjunto 

de indivíduos (inquiridos), com tratamento quantitativo, e sendo possível proceder a 

“numerosas análises de correlação”. (Quivy & Campenhoudt, 1998) 

Este questionário inicia com 8 questões que permitem caracterizar a amostra, quanto 

à dimensão, área e volume de negócio, antiguidade e suas certificações. 

Posteriormente, questões que permitem cumprir o principal objetivo de compreender 

os indicadores utilizados pelos inquiridos quanto às vertentes socioeconómica, 

ambiental e social. Assim, foram recolhidos indicadores sugeridos pela literatura e 

elencados ao questionário para permitir a resposta rápida. Ainda no caso, de as 

organizações inquiridas possuírem indicadores não identificados na literatura, optou-se 

por um campo de resposta aberta. 

Com este inquérito pretende-se identificar indicadores standard que possibilitem às 

organizações, do distrito de Aveiro, elaborar um estudo de benchmarking com outras 

do mesmo setor, permitindo a sua autoavaliação e fomento da melhoria continua rumo 

à excelência e ao desenvolvimento sustentável. 

Este questionário foi enviado às empresas selecionadas, que possuem no mínimo 

duas certificações normativas. 

Assim, de forma a distribuir o questionário pelas diversas empresas, foi definido 

como plataforma de envio e recolha de dados as ferramentas Mailchimp e Google 

Forms. 

Após o envio do mesmo, foram obtidas 26 respostas que foram utilizadas como 

amostra da população. 
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A partir das informações recolhidas, foi possível formular o presente artigo.  

 

4. Caracterização da amostra 

A amostra em estudo é constituída por 26 empresas de uma população de 

aproximadamente 140 organizações do tecido empresarial de Aveiro 

(aproximadamente 19% da população), com o mínimo de 2 certificações normativas. 

Todas as empresas constituintes da amostra são certificadas pela ISO 9001, dois 

terços certificados pela ISO 14001 e um terço pela ISO 45001. Das 26 empresas da 

amostra, 24 possuem Sistema de Gestão Integrado. 

 

5. Discussão dos resultados 

Embora as organizações tenham a possibilidade de integrar sistemas devido a 

elementos que facilitam a mesma, como é o caso do Anexo SL da ISO, 8% das 

organizações – Figura 1. optaram por não integrar os seus sistemas de gestão.  

 

 

 

Este facto poderá estar relacionado com características especificas da organização, 

que não permitem a evolução para um nível mais avançado de gestão de sistemas de 

forma integrada. 

A integração dos sistemas de gestão é uma estratégia utilizada por aproximadamente 

92% das organizações inquiridas, demonstrando assim um compromisso do tecido 

empresarial de Aveiro para com a otimização da forma de gerir as organizações. 

92%

8%

A organização possui  S istema de  Gestão 
Integrado?

Sim Não

Figura 1 - Possui certificação? 
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De forma a realizar uma análise comparativa da utilização de KPI, foram distinguidas 

as pequenas e médias empresas das grandes empresas, representando 88% e 12%, 

respetivamente. Estes KPI foram, ainda, divididos por grupos, sendo estes de 

Sustentabilidade Socioeconómica, Sustentabilidade Ambiental e Sustentabilidade 

Social. 

Após a análise estatística da amostra das PME, através da ferramenta Excel, é possível 

concluir que, relativamente aos KPI de sustentabilidade socioeconómico, os indicadores 

com maior utilização são: volume de faturação, 95,7%, Nível de satisfação do cliente, 

95,7% e Reclamações externas anuais, 91,3% - Ilustração 1. Os Indicadores com menor 

adoção são: lead time produto e tempo de ciclo de produção, 17,4%. 

 

 

 

Os KPI de sustentabilidade ambiental com maior utilização são: Índice de consumo 

de água, 82,6%, Índice de consumo de energia, 78,3%, Geração de resíduos, 69,6% - 

Ilustração 2.  

 

Ilustração 1 - Radar KPI Socioeconómico 
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Consequentemente, os indicadores com menor adoção são: % investimento na 

proteção ambiental e % de água reusada com 13%. 

Os KPI de sustentabilidade social com maior utilização são: índice de absentismo, 78,3%, 

média de horas de formação, 69,6% Grau de satisfação de colaboradores, 65,2% - 

Ilustração 3. O indicador com menos utilização é a taxa de investimento em 

infraestruturas para benefício, 4,3%. 

 

 

Como previsto, as organizações possuem indicadores não identificados no 

questionário, assim, os inquiridos identificam como indicadores utilizados:  

 Taxa de encomenda VS quantidade de amostras fornecidas 

Ilustração 2 - Radar KPI Ambiental 

Ilustração 3 - Radar KPI Social 
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 Quantidade de CO2 equivalente por kg de artigo produzido (para consumo 

energético) 

 Tempo médio de espera para entrega de amostras. 

 % Turnover 

 Custo Não Qualidade 

 Taxa retenção clientes 

 N.º de horas perdidas por acidente de trabalho 

 

Em adição aos indicadores supramencionados, e de forma a apurar se a par com estes 

as organizações vão além dos seus indicadores mensuráveis e se possuem ainda boas 

práticas/ atividades que potenciam o desenvolvimento sustentável foi, no questionário 

efetuado, colocado um campo que permite uma resposta aberta. 

Desta forma, é possível concluir que as práticas mais comuns são, código de ética e 

conduta, ações para redução do consumo de água, e ações para redução do consumo 

de energia com uma percentagem 69,6%. 

É verificado que a prática menos comum é o investimento em intervenção na 

comunidade. 

Para além destas, foram identificadas, pelos inquiridos, práticas como: 

 Política ambiental, política social, 

 Gestão de substâncias perigosas contidas nas matérias-primas, cruzamento com 

listas de substâncias restritas.  

 Apoio aos colaboradores em formação/qualificação superior, 

 Ações para redução do consumo de matérias-primas. 

 

Ao analisar a amostra das grandes empresas, e ao contrário do expectado através da 

análise das PME os indicadores identificados com maior relevância a nível da 

sustentabilidade socioeconómico são: percentagem de fornecedores certificados e taxa 

de defeitos produzidos, 100%. 

Relativamente aos KPI de sustentabilidade ambiental, KPI de sustentabilidade social 

e práticas utilizadas, tanto as grandes empresas como pequenas e médias atribuem a 

mesma importância. 
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É possível apurar que a larga maioria das empresas analisam os seus indicadores 

trimestralmente, garantindo periodicidade. 

É relevante salientar que apenas 17,4% das organizações efetua análise de 

indicadores numa escala mensal, sendo que as restantes 82,6% das empresas analisam 

num período mínimo de 3 meses – Figura 2. 

 

 

Esta análise é fundamental, no entanto, cabe às organizações decidir qual o período 

adequado para que seja efetuada a análise ao seu sistema de indicadores de 

desempenho, para que estes se mantenham adequados às necessidades e objetivos das 

empresas, tal como defende Sangwa N. e Sangwan K. (2018). 

Estas organizações diferem no seu âmbito laboral, uma vez que estão inseridas em 

diferentes mercados, volumes de faturação, número de colaboradores como no número 

de certificações, no entanto, todas privilegiam os KPI de sustentabilidade 

socioeconómica representando 43%. 

Após análise dos dados recolhidos dos KPI socioeconómicos, ambientais, sociais e 

práticas observados em cada grupo de faturação, esta variável, não se apresenta como 

um fator determinante na quantidade de indicadores utilizados pelas organizações, uma 

vez que os dados não permitem retirar tendências coerentes, no entanto, é possível 

apurar que as organizações inseridas no maior conjunto de faturação apresentam maior 

quantidade de indicadores socioeconómicos e uma quantidade exponencialmente 

maior de práticas adotadas. 

1.7%

4.8%

2.6%

0.9%

Per iodic idade de Anál ise de Indicadores

Mensal Trimestral Semestral Anual

Figura 2 - Periodicidade Análise Indicadores 
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Sendo empresas com maior antiguidade no mercado e de elevada capacidade 

financeira, é possível constatar uma relação positiva quanto à sua adaptação em relação 

às alterações, sejam, tecnológicas, sociais ou socioeconómicas. 

 

6. Análise critica 

O nº de respostas obtidas ao questionário foi visto como uma barreira à retirada de 

conclusões fiáveis e representativas da população. É possível analisar tendências, e 

associações lógicas, no entanto, a representatividade da população é comprometida. 

O período durante o qual foi elaborado este estudo, a pandemia COVID-19, dificultou 

a recolha de respostas, uma vez que, parte das organizações se encontravam em lay-off 

e muitos colaboradores em teletrabalho o que poderá significar menor disponibilidade 

para o preenchimento destes questionários. 

Não obstante, foram obtidos contributos importantes para a exploração do tema.  A 

partir das respostas obtidas, foram retiradas tendências acerca dos indicadores 

utilizados pelas empresas, 

 

7. Conclusões 

Os sistemas de gestão organizacionais têm vindo a evoluir nos últimos anos, sofrendo 

metamorfoses no que toca às suas características, impacto e relação com o ambiente 

organizacional. 

A multiplicação de sistemas de gestão nas organizações e respetivas certificações 

vêm atestar a sua competência para cumprir um leque de requisitos aplicáveis. Estes 

sistemas de gestão poderão ter âmbitos diferentes, qualidade, ambiente, segurança e 

saúde, etc.  

Estes sistemas podem, preferencialmente, (dependendo das organizações) ser 

integrados, sendo uma prática adotada por aproximadamente 92% das organizações. 

Aliada a esta evolução, o avanço regulamentar e legislativo vem impor sobre as 

organizações a obrigação de cumprimento de determinadas diretrizes, com vista ao 

cumprimento de agendas internacionais, nacionais e regionais, alcançando o 

desenvolvimento sustentado das suas operações. 
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De forma a fazer cumprir estas diretrizes, as organizações criam e adotam indicadores 

que traduzem a sua performance em diferentes âmbitos, que monitorizam e otimizam, 

e que espelham o seu compromisso para com o desenvolvimento sustentável. 

Das organizações que responderam ao questionário, 88% são PME, sendo empresas 

dessa mesma dimensão a preferência de respondentes. 

Quanto aos KPI, a vertente socioeconómica é a mais valorizada pelas organizações, 

uma vez que está diretamente relacionada com resultados financeiros. Nesta vertente, 

o volume de faturação, nível de satisfação do cliente e reclamações externas anuais, são 

indicadores com utilização por mais de 90% das organizações, enquanto a percentagem 

de fornecedores certificados e taxa de defeitos produzidos são utilizados por 100% das 

organizações. 

Índice de consumo de água, energia e geração de resíduos, são os indicadores 

ambientais com maior utilização, acima de 69% de utilização. Ainda, foi apurado que os 

indicadores “% investimento na proteção ambiental” e “% água reusada” são 

negligenciados, utilizados por pouco mais de 1/10 das organizações. 

A adoção de indicadores sociais como o índice de absentismo, média de horas de 

formação e grau de satisfação de colaboradores está fixada acima de 65%. Nesta 

vertente, o indicador com menor incidência é o investimento em intervenção na 

comunidade. 

Apesar de apenas 3 empresas, de grande dimensão, responderem ao questionário 

enviado, é possível indicar que tanto os KPI de sustentabilidade ambiental e social como 

práticas adotadas são igualmente adotados por grandes empresas e PME. 

Foi tentada ainda a associação entre o volume de faturação e os indicadores 

utilizados, no entanto, os dados recolhidos não permitiram formular uma 

correspondência tendencial, sendo este um fator não determinante na predominância 

de indicadores socioeconómicos, ambientais, sociais e práticas adotadas. Foi, no 

entanto, possível apurar que as organizações com maior faturação apresentam mais 

indicadores socioeconómicos e práticas adotadas para promover a sustentabilidade. 
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Resumo: 
A liderança tem sido um tópico bastante discutido por académicos e 
gestores, sendo já um dado adquirido que a motivação da equipa depende 
do estilo de liderança adotada pelo respetivo líder.  
O estudo aqui apresentado teve como objetivo verificar qual(is) os estilos de 
liderança que estão presentes numa empresa de automação industrial que 
tem um historial de 20 anos de certificação de Sistemas de Gestão da 
Qualidade e 10 anos de certificação na Gestão da Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação (IDI). Pretende-se refletir sobre o contributo 
dos estilos de liderança para a implementação dos sistemas de qualidade 
nas organizações. 
Foi adotada a metodologia de estudo de caso, utilizando o método de 
inquérito por questionário. Os instrumentos aplicados foram o Multifactor 
Leadership Questionaire (MLQ) de Bass & Avolio, e “Global Transformational 
Leadership” (GTL), desenvolvido por Carless. De um total de 68 
colaboradores responderam 43 o que corresponde a 63% da população.  
Os resultados obtidos evidenciam que o estilo de liderança transformacional 
é o predominante na organização, no entanto existem características e 
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aspetos do estilo de liderança transacional muito vincados em alguns dos 
líderes. 
Quanto ao líder de topo, o estilo de liderança auto percecionado 
corresponde aquele que é percecionado pelos seus liderados, o que 
demonstra transparência e alinhamento quanto à sua visão e estratégia. 

 

Palavras-chave: Liderança; Liderança Transformacional; Liderança 
Transacional; Gestão da Qualidade. 

 

Abstract: 
Leadership has been a topic widely discussed by academics and managers, 
and it is already taken as a fact that team motivation depends on the 
leadership style adopted by the respective leader. 
The study presented here aimed to verify which leadership styles are present 
in an industrial automation company that has a 20-year history of Quality 
Management Systems certification and 10 years of certification in Research, 
Development and Innovation (RDI). It is intended to reflect on the 
contribution of leadership styles to the implementation of quality systems in 
organizations. 
The case study methodology was adopted, using the survey by questionnaire 
method. The instruments applied were the Multifactor Leadership 
Questionaire (MLQ) by Bass & Avolio, and the “Global Transformational 
Leadership” (GTL), developed by Carless. From a total of 68 employees, 43 
responded, corresponding to 63% of the population. 
The results show that the transformational leadership style is predominant 
in the organization, however there are characteristics and aspects of the 
transactional leadership style that are very strong in some of the leaders. 
As for the top leader, the self-perceived leadership style corresponds to that 
which is perceived by their subordinates, which demonstrates transparency 
and alignment regarding their vision and strategy. 

 

Keywords: Leadership; Quality Management, Transformational 
Leadership; Transactional Leadership 

 

 

1. Introdução 

No contexto organizacional, a estratégia é responsável por direcionar a organização 

para o sucesso, ou fracasso, desta forma, é necessário existir no seio organizacional uma 

cultura de confiança e comunicação interna, e simbiose entre processos e pessoas. 

Neste sentido, a cooperação Inter e Intra equipas surge como uma necessidade, num 

sistema holístico funcional, onde quebrar a departamentalização e combater o 
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isolamento de equipas e colaboradores é fundamental para que o desenvolvimento das 

organizações seja fluído. 

A gestão da vertente pessoal e humana, está diretamente relacionada com o sucesso 

organizacional, uma vez que promove a valorização dos colaboradores, a sua motivação, 

e aptidão para oferecer mais às organizações do que deles é esperado. 

Neste sentido, a liderança surge com uma importância fulcral, nomeadamente no 

papel positivo da liderança, que provoca influência direta no desempenho 

organizacional. A existência de um líder que promova a produtividade da sua equipa, 

motivando a mesma, surge como uma mais-valia para qualquer organização. 

Líderes carismáticos e transformacionais inspiram os seus seguidores, através da sua 

visão pessoal e energia, fazendo com que estes tenham um impacto positivo nas 

organizações (Weber, 1968, como citado em Bento, 2008). 

Como refere Bento (2008), a existência de indivíduos com impacto nas organizações 

podem ser entendidas como líderes carismáticos (Weber, 1968) ou transformacionais 

(Bass, 1985; 1990) que são líderes que, através de sua visão pessoal e de sua energia, 

inspiram os seguidores e têm um impacto significativo nas suas organizações. 

Acrescenta, ainda que segundo Bass (1985) e Avolio (1999) a liderança transacional, 

determina o que os subordinados precisam para realizar seus próprios objetivos e os 

objetivos da organização, já os líderes transformacionais os motivam a fazer mais do que 

originalmente esperava realizar. 

Partindo destas várias conceções acerca da liderança e do seu papel nas organizações 

pretende-se com o presente estudo apurar qual o tipo de liderança aplicada e percebida 

pelos colaboradores de uma empresa de automação, que conta com vários sucessos ao 

longo da sua história e com 20 anos de certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade 

e 10 anos de certificação na Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI). 

Foi definido como objetivo para este estudo verificar qual(is) os estilos de liderança 

que estão presentes numa empresa de automação industrial e perceber qual o estilo de 

liderança predominante na organização. Neste sentido pretende-se num primeiro 

momento efetuar o estudo da liderança do CEO da organização em estudo através da 

sua auto-avaliação e de seguida observar a diferença existente entre a sua autoavaliação 

e a pontuação a si atribuída pelos seus subordinados. Num segundo momento efetuar 

o estudo da liderança dos diretores de departamento da referida organização e apurar 
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a diferença entre as autoavaliações dos diretores e as pontuações atribuídas aos 

mesmos pelos seus subordinados. Para recolha de informação foram utilizados o 

questionário Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) e o Global Transformational 

Leadership (GTL). 

 

2. Enquadramento 

2.1. Liderança no contexto Organizacional  

O mundo empresarial da atualidade está envolvido por exigências frequentes de 

partes interessadas cujo êxito é procurado diariamente e faz comprometer todo o 

talento humano. Tendo este talento como foco, é aí que deve ser configurado o trabalho 

cooperativo sob a orientação e motivação de um líder que potencia a busca das metas 

organizacionais e do crescimento, tanto da empresa como dos indivíduos que a 

compõem (Gamba, & Zapata, 2015). 

Bass (1990) afirma que as relações entre supervisores e supervisionados já não 

dependem apenas do grau hierárquico e do poder do cargo dos superiores para que as 

coisas sejam feitas como estes ordenam, como outrora, mas sim na maneira como estes 

superiores abordam os seus empregados e na forma como esta abordagem é realizada, 

em que os superiores “explicam o que é requerido dos subordinados e que 

compensação, receberão se cumprirem o que é requerido”. 

Para Bolden (2004), embora seja reconhecida a importância da liderança, não é tido 

como certo o seu significado, definição e origem, e segundo este autor, existem 2 razões 

para tal incerteza, uma delas é proveniente da subjetividade na interpretação do 

conceito, outra razão recai sobre as influências de diferentes pontos de vista teóricos, 

divergentes, pois enquanto “uns vêm a liderança como a consequência de traços e 

características possuídas pelos líderes, outros vêm a liderança como um processo social 

que emerge das relações grupais.” 

Segundo Godoy & Esteve, (2013) a liderança é uma habilidade que pode ser treinada 

e é responsável por orientar e impulsionar os liderados em direção ao objetivo 

pretendido, sendo o líder capaz de incutir um sentido de missão entre os seguidores e 

de desencadear auto-motivação levando a que o interesse coletivo se sobreponha ao 

interesse individual.  
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2.2. Estilos de Liderança 

Diferentes estudos documentaram correlações positivas entre Liderança 

Transformacional e desempenho, sendo este tipo de liderança identificado como um 

agente eficaz de influência e mudança (Godoy & Esteve, 2013). 

O líder que adote este estilo, motiva os seus seguidores a fazer mais do que o 

esperado deles, uma vez que tem como objetivo aumentar os níveis de motivação e 

moralidade entre seguidores, ao envolver: Influência Idealizada (II), que consiste na 

medida em que o líder trabalha relações e age com integridade, ao trabalhar numa 

missão coletiva; Consideração Individualizada (CI), mede o grau em que o líder suporta 

e forma os membros do grupo; Motivação Inspiradora (MI), medida de forma a existir 

um “insight” sobre até que ponto um líder motiva seus seguidores com uma visão 

inspiradora; Estimulação Intelectual (EI), mede o grau em que o líder apela às 

capacidades técnicas do grupo para identificar problemas, abordando-os de forma 

criativa (Poels, Verschueren, Milisen & Vlaeyen, 2020). 

O estilo de Liderança Transacional “coloca ênfase sobre a relação líder-seguidor, 

encorajando ambos a corresponder às suas próprias necessidades” (Poels et. al., 2020). 

Este estilo divide-se em duas vertentes, a primeira, Recompensa Contingencial (RC), 

que se refere à clarificação das funções e tarefas, o líder fornece ao grupo recompensas 

materiais ou psicológicas consoante o desempenho das suas funções; a segunda, Gestão 

Ativa por Exceção (GAE), refere-se à monitorização ativa do líder sobre os seus 

seguidores, de forma a serem tomadas sempre que necessárias ações corretivas (Poels 

et. al., 2020) 

Este tipo de liderança, a transacional, envolve o uso de um sistema de “recompensa-

castigo” que significa liderança do líder apenas se o output da equipa for providenciado 

em retorno (Asia Pacific, 2020). 

Para Bass (1990), a transação ou troca de recompensa ou castigo mediante o trabalho 

realizado pelo subordinado estava presente na maioria dos comportamentos de 

liderança da Xerox´s RGB, no entanto, para este autor, este estilo de liderança, em vários 

momentos torna-se “uma receita para a mediocridade”. Ainda, segundo o autor, o líder 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       192 

transacional, “pode utilizar ameaças disciplinares para elevar o desempenho de um 

determinado grupo, o que se demonstra uma técnica não eficaz e até contraprodutiva.” 

Por outro lado, segundo Bass (1990), a liderança transformacional, “ocorre quando 

os líderes elevam os interesses do grupo, consciencializam e promovem a aceitação dos 

objetivos do grupo, guiando os liderados além dos interesses pessoais”. Este género de 

liderança é para este autor a “performance superior de liderança”. 

A liderança transformacional surge como um modelo apoiado por uma “gestão 

defensiva (…), em que embora a recompensa contingencial seja por vezes percebida 

como potenciador de elevados níveis de motivação”, a liderança transacional pode 

também conduzir níveis baixos de satisfação do colaborador, na medida em que a 

gestão “exception-based” leva por vezes a baixos níveis de interação líder-seguidor (Asia 

Pacific, 2020). 

O estilo de liderança Passiva-Evasiva caracteriza-se por dois componentes, Gestão 

Passiva por Exceção (GPE), significando a evasão do líder em relação ao grupo, e Laissez-

Faire (LF), que significa a ausência de liderança (Poels et. al., 2020). Neste estilo de 

liderança o líder providencia pouca ou nenhuma direção ao grupo, aliada a uma 

liberdade total (Tarsik, Kassim, & Nasharudin, 2014). Estas características fazem parte 

de uma liderança classificada como ausente, ou simplesmente não- liderança. 

Ao contrário dos dois estilos anteriores, transformacional e transacional, líderes que 

adotam o estilo Laissez-Faire exercem “pouco ou nenhum controlo sobre o grupo”, o 

que pode fazer com que o grupo em questão efetue tarefas sem acompanhamento 

direto (Tarsik et. al., 2014). Líderes que optam por este estilo de liderança evitam realizar 

acordos, clarificar expectativas e definir objetivos e padrões para que sejam alcançados 

pelos seguidores (…) este líder “evita responsabilidades, falha no acompanhamento dos 

assuntos e demonstra falta de qualquer sinal de liderança” (Franco, & Matos, 2013). 

 

2.3. Liderança e a Qualidade 

Foram identificadas, por Creech (1994), cinco características essenciais num sistema 

de qualidade total, produto, processo, organização, liderança e compromisso, dizendo 

que para uma organização ter sucesso, estas características deverão seriamente 

consideradas (Saiti, 2012). 
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“Uma filosofia de gestão integrada, está associada com os valores culturais que 

promovem o pensamento na vertente humana (…) como resultado, todos os elementos-

chave da qualidade total estão proximamente relacionados com as pessoas” (Saiti, 2012) 

Hirtz et. al.,(2007) referem que Juran tinha alertado para a necessidade da gestão de 

topo providenciar pessoalmente a liderança em qualquer transformação da gestão da 

qualidade (…) e deverem aceitar que a transformação da gestão da qualidade está 

diretamente dependente com o estilo de comportamento (liderança) da gestão. Os 

autores referem, ainda que Deming mencionou uma nova era económica, em que a 

gestão deverá aprender as suas responsabilidades e reforçar a liderança, instituindo-a, 

tendo como principal objetivo ajudar as pessoas e máquinas a fazer um melhor trabalho. 

 

3. Metodologia 

O estudo aqui apresentado compreende uma pesquisa exploratória podendo 

classificar-se como um estudo de caso já que se circunscreve a uma organização e a 

fenómenos aí decorrentes uma vez que se pretendia verificar qual(is) os estilos de 

liderança que estão presentes numa empresa de automação industrial com um historial 

de certificação no âmbito da Qualidade. 

Foi realizado um inquérito utilizando como método de recolha de dados um 

questionário, com a devida autorização do CEO da empresa. Foi selecionado o inquérito 

por questionário por este permitir colocar perguntas relativas ao tema a estudar, a um 

conjunto alargado de indivíduos e efetuar um tratamento quantitativo, sendo possível 

proceder a análises estatísticas incluindo “análises de correlação” (Quivy & 

Campenhoudt, 1998). 

 

3.1. Instrumentos 

Foram utilizados dois questionários, a saber: i) Global Transformational Leadership 

(GTL) desenvolvida por Carless et al. (2000) e adaptada à língua portuguesa por Beveren 

P. (2015); ii) Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), “Form 5X” desenvolvido por 

Avolio, Bass e Jung (Avolio, Bass, & Jung, 1999; Springer, Walkowiak, & Bernaciak, 2020). 

Este questionário foi utilizado em estudos em Portugal por Bento (2008) e Franco & 

Matos (2013). 
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Os questionários foram organizados da seguinte forma: i) compostos por duas partes, 

numa primeira parte uma escala sobre dados sociodemográficos e a segunda composta 

pelo GTL ou ii) por três partes numa primeira parte uma escala sobre dados 

sociodemográficos, a segunda composta pelo GTL e a terceira pelo MSQ. 

A primeira parte do Questionário corresponde aos dados sociodemográficos e 

procurou-se identificar o género, a faixa etária e o tempo de permanência dos 

colaboradores na empresa. 

A segunda parte, composta pelo questionário Global Transformational Leadership 

(GTL) pretende avaliar o estilo de liderança do CEO da organização. Este questionário é 

composto por sete comportamentos que caraterizam o tipo de liderança 

transformacional (Carless et al. 2000) e pretende levar os colaboradores a refletir sobre 

os comportamentos do seu líder e a avaliar numa escala onde: 1 - Quase não se aplica; 

2 – Aplica-se pouco; 3- Aplica-se moderadamente; 4- Aplica-se muito; e 5- Aplica-se 

quase totalmente. 

Na terceira e última parte foi utilizado o Questionário Multifatorial de Liderança 

(MLQ), que pretende identificar o estilo de liderança dos diretores dos departamentos. 

Este é composto por 45 comportamentos, 36 dos quais estão distribuídos em 9 

categorias que identificam os três tipos de liderança, liderança transformacional, 

liderança transacional e liderança laissez-faire (Tabela 1). 

Para se identificar o tipo de liderança, os colaboradores dispõem de uma escala de 

Likert em que: 0- discordo totalmente; 1- concordo raramente; 2- concordo algumas 

vezes; 3- concordo muitas vezes; e 4- concordo totalmente, em que os colaboradores 

indicam qual o nível de concordância relativamente aos comportamentos apresentados 

que melhor se adequa ao seu líder/diretor de departamento. 
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Tabela 1 Composição MLQ 

Tipo de 

Liderança 
Categoria Questões 

Liderança 

Transformacional 

Influência Idealizada (atributos) 10-18-21-25 

Influência Idealizada 

(comportamentos) 

6-14-23-34 

Motivação Inspiracional 9-13-26-36 

Estimulação Intelectual 2-8-30-31 

Consideração Individual 15-19-29-31 

Liderança 

Transacional 

Recompensa pelos objetivos 

atingidos 

1-11-16-35 

Gestão por exceção (ativa) 4-22-24-27 

Liderança 

Laissez-Faire 

Gestão por exceção (passiva) 3-12-17-20 

Laissez-Faire 5-7-28-33 

Resultados da 

Liderança 

Esforço Extra 39-42-44 

Eficácia 37-40-43-45 

Satisfação 38-41 

 

3.2. Procedimentos 

O inquérito foi efetuado através dos Questionários (MLQ) e (GTL), distribuídos a 

todos os colaboradores da empresa, realizados na plataforma Google Forms, tendo os 

mesmos sido disseminados via e-mail. O CEO da empresa respondeu ao questionário 

GTL com a finalidade de autoavaliar a sua perceção relativa ao seu estilo de liderança. 

Os diretores dos departamentos avaliaram o tipo de liderança do CEO (GTL) e 

autoavaliaram os seus tipos de liderança (MLQ). Os restantes colaboradores avaliaram 

a liderança do CEO (GTL) e identificaram os tipos de liderança dos diretores dos 

departamentos a que estão afetos (MLQ). Cada um dos questionários continham as 

devidas regras/instruções de preenchimento. 

Fonte: Adaptado de Matos, P. (2012) 
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Após recolha dos questionários, os dados foram organizados e categorizados em 

formato Excel, de forma a ser possível tratar os mesmos para que fossem cumpridos os 

objetivos do presente estudo. 

 

3.3. Caracterização da Amostra 

Foi distribuído o questionário a todos os colaboradores, 68, dos quais foram obtidos 

43 questionários respondidos. Assim, a amostra corresponde a aproximadamente 63% 

da população, o que resulta num elevado grau de representatividade da amostra.  

A amostra é constituída por 62,79% dos colaboradores com idades compreendidas 

entre os 31 e 45 anos. Trabalham na empresa entre 1 e 10 anos 60,47% dos 

respondentes e 30.23% trabalham na organização entre 11 e 25 anos. Apenas 9.31% 

permanecem na empresa há mais de 26 anos. Constata-se ainda, que a maioria dos 

inquiridos, 76.74%, são do sexo masculino. 

 

3.4. Caracterização da Empresa 

A empresa alvo deste estudo é uma empresa especializada na comercialização de 

equipamentos, sistemas e soluções para automação industrial que opera 

maioritariamente no mercado português. Fundada em 1982, esta Sociedade Anónima, 

de capital privado, tem uma base familiar. 

Compromisso; Trabalho em equipa e Excelência são apontados como os principais 

valores, pela empresa, na sua relação com todas as suas Partes Interessadas. Com base 

nestas premissas, a empresa tem como missão fornecer soluções globais em automação 

e engenharia e posicionar-se num patamar de competitividade, notoriedade e prestígio 

no setor de mercado onde se insere e atua. 

A organização visiona ser uma empresa de referência, inovadora e de prestígio, no 

mercado de automação industrial, ao nível de soluções e à medida de cada cliente. 

A prestação de serviços da empresa assenta em atividades distintas que englobam 

não só a comercialização, como também a engenharia de sistemas e a produção de 

sensores e equipamentos eletrónicos sem fios. 
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A estrutura organizacional é caracterizada pela administração, composta por: 4 

líderes da 1ª e 2ª geração; quadro de direção composto por 7 líderes; 3 Chefias 

intermédias. 

A empresa possui certificação pela norma ISO 9001 desde o ano 2000, e após 3 

revisões encontra-se certificada atualmente pela norma NP EN ISO 9001:2015 – 

Sistemas de Gestão da Qualidade, renovada em novembro de 2020. 

Em 2011, a empresa obteve a certificação pela NP 4457:2007 – Gestão da 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), que diz respeito ao Sistema de Gestão 

de Inovação. 

 

4. Análise e Discussão dos Dados 

Os dados foram obtidos através do preenchimento de questionários por parte dos 

intervenientes, o CEO, os diretores de departamento e os colaboradores. 

Foram exportados os dados para Excel e agrupados por categorias, às quais foram 

calculados os valores médios obtidos. 

Objetivo 1: Estudar o estilo de liderança do CEO da organização através da sua 

autoavaliação e observar a diferença existente entre a sua autoavaliação e a pontuação 

a si atribuída pelos seus subordinados. 

 

Tabela 2 Autoavaliação CEO e avaliação subordinados 

 

Ao analisar a Tabela 2, constata-se que os colaboradores e o CEO atribuíram em 

média 4.52 e 4.71, respetivamente, à liderança do último, verificando-se assim a clara 

Comportamento Auto-perceção do CEO Média subordinados 

Comportamento 1 4 4,52 

Comportamento 2 5 4,48 

Comportamento 3 4 4,50 

Comportamento 4 5 4,52 

Comportamento 5 5 4,48 

Comportamento 6 5 4,60 

Comportamento 7 5 5,57 

Médias das médias 4,71 4,52 
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presença da liderança transformacional e ainda a proximidade entre a liderança 

percebida pelo líder e liderados. 

É percecionado que os comportamentos 2. - “Trata os seus colaboradores de forma 

individualizada, apoiando e encorajando o seu desenvolvimento” e 5 – “Estimula os 

membros a pensarem de novas formas nos problemas e questiona as ideias feitas” são 

os que obtêm média mais baixa por parte dos colaboradores, embora sejam pontuações 

elevadas e associadas ao estilo transformacional. 

 

Tabela 3 Análise dos dados do CEO de acordo com os dados Sociodemográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os dados sociodemográficos, na tabela 3, conclui-se que o género do 

colaborador não faz variar a média obtida, existe coerência pois ambos os géneros 

consideram a liderança do CEO com uma forte componente transformacional. 

Idade Média  

Entre 26-30 3,77 

Entre 31-40 4,58 

Entre 41-45 4,50 

Entre 46-50 4,62 

Entre 51-55 4,93 

+ de 56 4,89 

Anos empresa Média 

Entre 1-5 4,30 

Entre 6-10 4,71 

Entre  11-15 5,00 

Entre 16-20 4,14 

Entre 21-25 4,81 

Entre 26-30 4,71 

+ de 31 4,93 

Género Média 

Feminino 4,50 

Masculino 4,52 
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A nível do tempo de empresa, verifica-se que os colaboradores que permanecem na 

empresa entre os 11-15 anos são os que atribuem a pontuação mais elevada, enquanto 

que os que têm 16 a 20 anos atribuíram a pontuação mais baixa.  

É também possível concluir que à medida que a faixa etária aumenta, existe uma 

tendência crescente no que toca à pontuação atribuída pelos colaboradores ao estilo de 

liderança ao seu CEO, uma vez que a faixa etária mais baixa obtém uma média de 3.73, 

enquanto a mais elevada avalia em 4.89. 

 

Objetivo 2: Estudar o estilo de liderança dos diretores de departamento e apurar a 

diferença entre as autoavaliações dos diretores e as pontuações atribuídas aos mesmos 

por parte dos seus subordinados. 

 

Tabela 4 Autoavaliação Diretores e avaliação subordinados 

Departam
ento 

Diretores - Autoavaliação Média mais 
elevada 

Subordinados Média mais 
elevada 

A Liderança Transacional  4 Liderança Transformacional  2,98 

B Liderança Transformacional  3,1 Liderança Transformacional 3,80 

C Liderança Transacional  3,5 Liderança Transformacional  4 

D Liderança Transformacional  3,7 Liderança Transformacional  3,38 

E Liderança Transformacional  3,7 Liderança Transformacional  3,42 

F Liderança Transformacional  3,25 Liderança Transformacional  2,04 

G Liderança Transformacional  3,05 Liderança Transformacional  3,33 

H Sem autoavaliação 0 Liderança Transformacional  3,25 

 

A partir dos dados obtidos foi construída a Tabela 4 para melhor visualizar o tipo de 

liderança atribuída pelos subordinados aos seus diretores e o tipo de liderança com que 

os diretores se auto avaliam. A tabela foi construída com o valor das médias observadas 

mais elevadas, e foi realizada com base nos cálculos das médias efetuados sobre as 

pontuações atribuídas pelos diretores dos departamentos ao seu estilo de liderança 

(autoavaliações) e pelos subordinados ao estilo de liderança dos seus diretores. 

Assim, verificamos que a média mais elevada atribuída pelos subordinados em todos 

os departamentos se refere a um estilo de liderança transformacional. Quando 

analisados os estilos de liderança autoavaliados pelos diretores, constatamos que estes 

estilos correspondem aos atribuídos pelos seus subordinados (estilo transformacional), 
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à exceção dos Departamentos A e C, que se auto avaliam como líderes transacionais, 

embora sejam avaliados pelos seus colaboradores como lideres transformacionais. 

Relativamente ao Departamento H, não é possível realizar a comparação uma vez 

que o Diretor correspondente a este Departamento não respondeu ao inquérito. 

Conclui-se apenas que os colaboradores identificam a liderança do departamento como 

transformacional. 

Foi possível apurar conclusões acerca da satisfação dos colaboradores, esforço extra 

e eficácia, onde se identificaram níveis elevados nestes 3 fatores, não obstante, ao 

Departamento A observou-se a atribuição sistemática de pontuações inferiores a 3, o 

que significa uma fraca avaliação. 

Ainda, os departamentos com maiores níveis de satisfação dos colaboradores, 

eficácia e esforço extra são os departamentos B e C, que em todos os 3 fatores possuem 

as pontuações mais elevadas, com média de 4 em todos os fatores. 

 

Objetivo 3: Perceber qual o estilo de liderança predominante na organização. 

Em todas as análises efetuadas anteriormente, seja a variável em estudo o género, a 

idade, anos de permanência na empresa, o seu departamento ou função, o estilo de 

liderança predominante é o Transformacional, com uma média final de 3,27. 

 

5. Conclusão 

Como já referido anteriormente, a liderança assume um papel essencial numa 

organização. A “liderança transformacional refere-se aos líderes inspirarem os seus 

seguidores a adotar a visão das organizações como se fosse a sua própria”. (Moriano et 

al. 2011, citado em Franco & Matos, 2013)  

Com os resultados obtidos neste estudo de caso foi possível verificar que é o estilo 

de liderança transformacional o que predomina na organização. Bass e Avolio defendem 

que o líder mais eficaz é aquele que adota uma conduta transformacional, uma vez que 

lhe são associados melhores resultados organizacionais. Estes são resultados coerentes 

com a organização estudada que é uma empresa de sucesso na região. 

A adoção de uma cultura de liderança transformacional é observada na organização, 

sendo possível apurar que o estilo de liderança adotado pelos diretores de 
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departamento coincide com o estilo adotado pelo CEO, o que pode demonstrar uma 

relação de simbiose entre a liderança observada e aplicada pelos diretores. 

Os resultados do QML passado aos subordinados, apontam igualmente a liderança 

transformacional como a mais demonstrada pelos líderes, com média de 3,79, 

contrapondo-se à liderança transacional com média de 2,84. No entanto, existem, 

também, características fortes enraizadas do estilo de liderança transacional. Dado que 

o resultado deste tipo de liderança foi bastante positivo, tal como o nível de satisfação 

(3,30), o que pode denotar que estes dois estilos de liderança se complementam. 

O tipo de liderança transacional, poderá também garantir sucesso, embora seja 

previsto que não seja estável e sustentado, ou seja, a recompensa em troca de um certo 

desempenho pode ser entendida como um fator motivador imediato e a curto prazo, 

não obstante, este fator de motivação poderá ser desgastado a longo prazo, o que faz 

com que o estilo adotado se demonstre ineficaz, dependendo sempre do fator humano 

(Bass, 1990). 

Foi possível apurar que os departamentos onde se observou o menor índice de 

esforço-extra, satisfação e eficácia são departamentos diretamente ligados a tarefas 

produtivas, o que indica que o tipo de trabalho efetuado influencia diretamente o tipo 

de liderança, e ainda, é nestes departamentos que os respetivos diretores se auto 

avaliam como líderes transacionais, contrastando com os restantes. 

Os resultados obtidos permitem-nos afirmar, de acordo com Franco & Matos, (2013), 

que líderes que adotam um estilo de liderança transformacional são vistos como “pró-

ativos” que “demonstram os seus esforços para atingir o desenvolvimento não só da 

organização, mas também do grupo”, e ainda, são atingidos altos níveis de 

“performance, ética e moral” por parte dos liderados. Sendo o estilo de liderança 

transformacional o estilo presente na organização, é possível verificar na amostra 

elevados níveis de motivação, satisfação e eficácia. A adoção de um estilo de liderança 

transformacional, é neste caso, um ponto chave para o sucesso desta organização, tanto 

na manutenção do Sistema de Qualidade e IDI certificados, como na satisfação geral dos 

colaboradores.  

O estudo aqui apresentado apresenta algumas limitações de que somos conscientes 

pois, antes de mais, foi elaborado numa única organização, ficando, desta forma 

limitada a generalização dos resultados e a comparação de dados entre diferentes 
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organizações. Em segundo lugar, teve apenas um método de recolha de dados que foi o 

questionário, sendo que utilizando outros métodos de recolha de informação, como a 

entrevista, poderia aumentar a precisão e a qualidade dos dados recolhidos. 

Considera-se que o tema abordado, a liderança é uma das variáveis que influencia o 

sucesso das organizações, assim como o sucesso da implementação de sistemas de 

gestão da qualidade, considera-se que seria importante alargar este estudo a um maior 

número de organizações de forma a permitir a generalização dos resultados obtidos. Em 

investigações futuras sugere-se, também, que sejam utilizados outros métodos de 

recolha de dados, sendo interessante complementar os questionários com entrevistas 

que permitissem uma maior riqueza de informação e, assim, apontar novos caminhos 

de investigação. 

 

Referências Bibliográficas  

Asia Pacific (2020). The Relationship between Leadership Style and Hospital Employee 

Engagement in Papua New Guinea. Journal of Health Management, 15(4), 1-14. 

https://journal.achsm.org.au/index.php/achsm/article/view/441/393 

Avolio, B., Bass, B., & Jung, D. (1999). Re-examining the components of transformational 

and transactional leadership using the Multifactor Leadership Questionnaire. 

Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72, 441-462.  

https://doi.org/10.1348/096317999166789 

Bass, B. (1990). From transactional to transformational leadership: learning to share the 

vision. Organizational Dynamics, 18(3), 19-31. https://doi.org/10.1016/0090-

2616(90)90061-S 

Bento, A. (2008). Os estilos de liderança dos líderes escolares da Região Autónoma da 

Madeira. [Conference session]. Actas do V Simpósio sobre Organização e Gestão 

Escolar - Trabalho Docente e Organizações Educativas, Aveiro, Portugal. 

https://digituma.uma.pt/handle/10400.13/55 

Beveren, P. (2015). Liderança Transformacional e Autonomia Grupal: Adaptação de 

Instrumentos de Medida. [Master's thesis, Faculdade de Psicologia e de Ciências 

da Educação]. Repositório Institucional da Universidade de Coimbra.  



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       203 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/29078/1/TESE%20MIP%20Patrici

a%20Beveren%20201 5.pdf 

Bolden. R. (2004). What is Leadership? Exeter: Centre for Leadership Studies, University 

of Exeter. 

Franco, M., & Matos, P. (2013). Leadership styles in SMEs: a mixed-method approach. 

International Entrepreneurship and Management Journal, 11(2015), 425-451. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11365-013-0283-2 

Gamba M., & Zapata D. (2015). Relación entre liderazgo transformacional y 

transaccional com la conducta de compartir conocimiento en dos empresas de 

servicios. Acta.colomb.psicol, 18 (1), páginas 135-147. 

http://www.dx.doi.org/10.14718/ACP.2015.18.1.13 

Godoy, R. & Esteve, E. (2013). Es el liderazgo transformacional determinante en la 

motivación intrínseca de los seguidores? Journal of Work and Organizational 

Psychology, 29 (2), 59-64. https://doi.org/10.5093/tr2013a9 

Hirtz, P., Murray, S. & Riordan, C. (2007). The Effects of Leadership on Quality. 

Engineering Management Journal. 19(1), 22-27. 

https://doi.org/10.1080/10429247.2007.11431718 

Matos, P. (2012), Estilos de Liderança nas PME e sua Influência no Desempenho. 

[Master’s Thesis, Universidade da Beira Interior]. Repositório Digital da UBI. 

http://hdl.handle.net/10400.6/3044 

Poels, J., Verschueren, M., Milisen, K., & Vlaeyen, E. (2020). Leadership styles and 

leadership outcomes in nursing homes: a cross-sectional analysis. BMC Health 

Services Research, 20(1009). 

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-

05854-7 

Tarsik, N., Kassim, N., & Nasharudin, N. (2014). Transformational, Transactional or 

Laissez- Faire: What Styles do University Librarians Practice? Journal of 

Organizational Management Studies, 2014 (2014), 1-10. 

https://doi.org/10.5171/2014.194100 

Saiti, A. (2012). Leadership and quality management: Na analysis of three key features 

of the Greek education system. Quality Assurance in Education. 20(2), 110-138.    

http://doi.org/10.1108/09684881211219370 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       204 

Springer, A., Walkowiak, K., & Bernaciak, A. (2020). Leadership Styles of Rural Leaders in 

the Context of Sustainable Development Requirements: A Case Study of Commune 

Mayors in the Greater Poland Province, Poland. Sustainability, 12(7). 

https://doi.org/10.3390/su12072676 

  



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       205 

Satisfação dos utilizadores dos serviços de 
alimentação - Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo 
 

Damiana Matos 1 
damianamatos@sas.ipvc.pt 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) 
 

Ana Sofia Rodrigues 2  
sofia@ipvc.pt 

CISAS, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Rua Escola Industrial e Comercial 
Nun’Álvares, 34, 4900-347 Viana do Castelo, sofia@ipvc.pt,  

https://orcid.org/0000-0001-5268-6102 
 

 

Resumo: 
Os serviços de alimentação prestados pelo IPVC têm implementado, desde 
2008, um Sistema de Gestão da Qualidade, baseado na ISO 9001. Desde 
2020 que os serviços de alimentação dos SAS-IPVC estão também 
certificados pela Norma Portuguesa de Responsabilidade Social (NP 4469). 
Existe um acompanhamento sistemático e atualização do serviço de acordo 
com as tendências de mercado, para ir ao encontro das necessidades e 
expetativas dos utilizadores procurando aumentar a sua satisfação com 
serviço. 
Neste trabalho pretende-se apresentar a evolução dos Serviços de 
Alimentação SAS-IPVC entre 2015 e 2020, apresentando uma análise crítica 
dos resultados da avaliação do desempenho do processo, a sua eficácia, 
adequabilidade e propostas de mudanças para eliminar ou reduzir causas de 
ocorrências detetadas, incluindo reclamações, e identificar oportunidades 
de melhoria e inovação. A satisfação é medida por indicadores de utilização 
(utilizadores; refeições servidas), n.º reclamações e resultados dos 
inquéritos anuais aos utilizadores dos bares e cantinas IPVC. 
O ano 2020 apresentou índice de satisfação mais elevado de sempre, 
sugerindo que as melhorias que têm sido implementadas têm transmitido 
satisfação à comunidade académica. 
Os parâmetros de maior satisfação são a simpatia e higiene no atendimento 
e a higiene das instalações e equipamentos. Estes resultados refletem as 
sensibilizações/ formações ministradas aos trabalhadores da área de 
alimentação. 
Por outro lado, o número de reclamações tem diminuído, e tem tido como 
principal causa falhas no funcionamento de máquinas de venda automática, 
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encravamento de dinheiro no sistema de vendas “point”. Estes dois sistemas 
estão a ser alvo de alteração para eliminar as causas das reclamações. 

 

Palavras-chave: bares; cantinas; ensino superior; inquérito; qualidade 
serviço 

 

Abstract: 
The food services provided by IPVC have implemented, since 2008, a quality 
management system, based on ISO 9001. Since 2020, the food services 
provided by SAS-IPVC have also been certified by the Portuguese Social 
Responsibility Standard (NP 4469). There is a systematic monitoring and 
updating of the service in accordance with market trends, to meet the needs 
and expectations of users, seeking to increase their satisfaction with the 
service. 
This work intends to present the evolution of SAS-IPVC Power Services 
between 2015 and 2020, presenting a critical analysis of the results of the 
evaluation of the process performance, its effectiveness, suitability and 
proposals for changes to eliminate or reduce causes of detected 
occurrences, including complaints, and identifying opportunities for 
improvement and innovation. Satisfaction is measured by usage indicators 
(users; meals served), number of complaints and results of annual surveys 
of users of IPVC bars and canteens. 
The year 2020 had the highest satisfaction rate ever, suggesting that the 
improvements that have been implemented have conveyed satisfaction to 
the academic community. 
The parameters of greatest satisfaction are the friendliness and hygiene of 
the service and the hygiene of the facilities and equipment. These results 
reflect the awareness/training given to workers in the food area. 
On the other hand, the number of complaints has decreased, and the main 
cause has been failures in the functioning of vending machines, money 
jamming in the “point” sales system. These two systems are being changed 
to eliminate the causes of complaints. 

 

Keywords: bars; canteens; High education; investigation; quality service 
 

 

1. Introdução 

A evolução do sistema de ensino superior tem tido constantes evoluções, 

nomeadamente no acesso, cursos, serviços de apoio ou expectativas. 

Se nos anos seguintes à implementação da democracia em Portugal, frequentavam o 

ensino superior 81582 pessoas (1978), em 2020 frequentavam 396909 pessoas (PorData 
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- Base de Dados de Portugal Contemporâneo, 2021), estamos perante um crescimento 

de 387%. 

As ofertas formativas e os apoios sociais também se foram diversificando, aumentou 

a mobilidade de estudantes, alavancado com a exponencial evolução tecnológica e 

científica e com a globalização. Esta democratização de acesso ao ensino superior 

permitiu novas oportunidades e maior acesso por parte da população (Henriques, 2015).  

Os serviços de alimentação são um apoio social transversão a todas as Instituições de 

Ensino Superior (IES), permitindo a oferta de refeições completas e equilibradas a preços 

socias. Contudo, as mudanças socio-económicas proporcionaram clientes (estudantes) 

mais exigentes, o que leva à necessidade constante de melhorar o serviço prestado, indo 

de encontro e/ou superando, as expectativas dos clientes (Pires, 2007). 

Para isso, é fundamental obter feedback por parte dos utilizadores de serviço, pois 

só assim será possível implementar medidas efetivas (Soares, 2011).  

A satisfação pode ser medida a vários níveis, através de inquéritos diretos à 

população, através da análise critica de reclamações e sugestões ou acesso ao serviço 

(refeições servidas).  

A implementação e manutenção de um sistema de gestão baseado nas normas ISO 

9001e Norma Portuguesa de Responsabilidade Social (NP 4469), potencia a 

monitorização constante da satisfação dos utilizadores. 

O presente estudo apresenta uma análise crítica dos resultados da avaliação do 

desempenho do processo, a sua eficácia, adequabilidade e propostas de mudanças para 

eliminar ou reduzir causas de ocorrências detetadas, incluindo reclamações, e identificar 

oportunidades de melhoria e inovação entre os anos de 2015 e 2020. 

Assim, os objetivos definidos foram: 

• Avaliar a evolução, entre 2015 e 2020, do Sistema de Gestão ao nível do processo 

ALI dos SAS; 

• Caraterizar as principais causas de não conformidades (NC) e reclamações; 

• Analisar os fatores que influenciam a qualidade do serviço prestado pela área de 

alimentação dos SAS e grau de satisfação dos utilizadores; 

• Propor soluções para eliminar ou reduzir causas de ocorrências detetadas e 

novas ações de melhoria. 
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2. Metodologia 

Analisaram-se os Planos, os Relatórios e os Balanços anuais da Qualidade e 

Responsabilidade dos SAS, que contemplam tableau de bord, inquéritos e relatórios 

anuais do subprocesso ALI. Foram ainda analisadas as NC referidas em auditorias 

incluindo as causas e as fichas de ocorrências preenchidas relativamente a reclamações 

entre os anos de 2015 e 2020. 

Anualmente são aplicados dois inquéritos aos utilizadores da área de alimentação 

dos SAS-IPVC, um relativo às cantinas e outro relativo aos bares. Os parâmetros 

estabelecidos para as cantinas são “Atendimento” que engloba simpatia, higiene, 

rapidez e filas de espera; “Instalações e Equipamentos” onde se aborda higiene, 

conforto, horário e meios para aquisição de senhas; e “Refeição” no qual se questiona a 

qualidade/confeção, temperatura dos alimentos e variedade. O questionário aplicado 

ao bar é semelhante ao da cantina mas, tendo em consideração a especificidade deste 

serviço, engloba: “Atendimento”, onde estão incluídos os critérios de simpatia, higiene, 

rapidez e filas de espera; “Instalações/Equipamentos” especificando requisitos de 

higiene, conforto, horário e meios de pagamento; “Produtos” distinguindo a qualidade 

e a variedade; e “Equipamentos de venda automática”: higiene, qualidade, variedade, 

funcionamento global. A cotação atribuída a cada parâmetro é apresentada numa escala 

de 1 a 5. O indica é calculado através da média ponderada das respostas.  

No final apresentam-se as conclusões e oportunidades de melhoria. 

 

3. Resultados e discussão 

O ponto 3 apresenta os principais fatores de qualidade de serviço analisados: 

reclamações, NC e avaliação da satisfação. No final são ainda avaliadas outras medidas. 

 

3.1. Reclamações 

De uma forma geral, nenhuma entidade gosta de receber reclamações, no entanto 

estas podem ser uma grande fonte para melhoria dos processos; por outro lado, um 

cliente que reclama pretende continuar a usufruir do serviço, já um cliente insatisfeito 

que não reclama poderá deixar de utilizar. 
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A gestão de expectativas é um fator essencial para a manutenção dos clientes pois 

quando se vai de encontro às expectativas o cliente fica satisfeito, para tal é importante 

analisar alguns fatores e as reclamações apresentadas é um dos pontos fundamentais. 

As reclamações entre 2015 e 2020 estão representadas na figura 1. 

 

Figura 1 – Evolução das reclamações entre 2015 e 2020. 

 

 

Tendo por base o numero de alunos a percentagem de reclamações em 2015 

representava 1,8%, e em 2020 0,2% de alunos que reclamam, o que pode fundamentar 

a necessidade de não reclamar uma vez que o serviço está de acordo com as 

expectativas ou que por outro lado não vêm que reclamando hajam alterações.  

O ano de 2020 apresentou o record mínimo de reclamações, possivelmente 

decorrente do encerramento de instalações de serviços de alimentação e das restrições 

impostas pela pandemia, prevendo-se que 2021 apresentará números semelhantes. 

De acordo com os Relatórios Anuais do Processo Ação Social nos últimos anos a causa 

do maior número de reclamações está relacionado com sistema de venda automática 

devido a encravamento de produtos e retenção de moedas.  

Por outro lado, o serviço de máquinas de venda automática, tem tido baixas 

avaliações da satisfação, coincidindo com o elevado número de reclamações 

relacionadas com este serviço. neste sentido, e atendendo que é uma insatisfação que 

já se arrasta há vários anos, uma vez que não foram alcançados resultados mais 

positivos, procedeu-se a uma análise a criteriosa e propõem-se medidas alternativas. 
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As máquinas existentes encontram-se já com bastante uso, e apresentam avarias 

sistemáticas, ficando o serviço indisponível. Relativamente à receita apurada nas 

máquinas de venda automática, tem vindo tendencialmente a diminuir. 

 

3.2. Não Conformidades em Auditorias 

O IPVC tem implementado um sistema de gestão certificado pela na ISO 9001 (desde 

2008) e desde 2020 pela Norma Portuguesa de Responsabilidade Social (NP 4469), neste 

sentido são realizadas anualmente auditorias ao sistema de gestão, quer internas, quer 

externas. Assim, a figura 2 apresenta a evolução as NC entre os anos de 2015 e 2020. 

A grande maioria das NC identificadas prende-se com o incumprimento dos 

procedimentos implementados, nomeadamente com o a falta de preenchimento de 

registos ou preenchimento incompleto. Por outro lado, as NC relacionadas com as 

infraestruturas e equipamentos têm vindo a decrescer fruto dos investimentos na 

manutenção de infraestruturas e equipamentos, bem como formação dos 

trabalhadores.  

 

Figura 2 – Evolução das NC entre 2015 e 2020. 
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3.3. Satisfação 

A satisfação anda de mãos dadas com a qualidade do serviço, sendo que um outro 

aspeto de elevada importância prende-se com as expectativas para o serviço (Soares, 

2011). 

Assim a qualidade vai ser percecionada consoante as expectativas criadas pelo 

cliente, ou seja, o serviço vai ter a qualidade percecionada pelo cliente 

Vários autores consideram que existem inúmeros fatores que condicionam a 

qualidade do serviço, nomeadamente a cultura organizacional onde a liderança e os 

trabalhadores devem estar alinhados para o sucesso da organização, a existência de um 

modelo de gestão para a qualidade que determine métodos e responsabilidades e a 

implementação de mecanismos que promovam a monitorização e melhoria da 

prestação do serviço de forma uniforme em toda a organização, com implementação de 

medias (Gondim, 2005). 

Para garantir a satisfação dos utilizadores, pretende-se que os níveis de satisfação 

estejam entre 2,8 a 3,8. A figura 3 apresenta a evolução entre os anos de 2015 e 2020, 

dos índices de satisfação das cantinas e dos bares dos SAS, pelos utilizadores do serviço. 

Verifica-se que a satisfação tem vindo a aumentar, principalmente com no que diz 

respeito ao serviço e bar.  

 

Figura 3 – Evolução dos índices de satisfação das cantinas e bares entre 2015 e 2020. 
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O ano 2020 apresentou índice de satisfação mais elevado de sempre o que indica que 

as medidas de melhoria contínua que têm sido implementadas têm efetivamente 

transmitido maior satisfação à comunidade académica. 

Tal como nos anos anteriores os parâmetros de maior satisfação são a simpatia e 

higiene no atendimento e a higiene das instalações e equipamentos. Estes resultados 

refletem as sensibilizações/ formações ministradas aos trabalhadores da área de 

alimentação. 

Um parâmetro menos valorizado diz respeito às filas de espera, que na maioria dos 

casos tem origem na coincidência de horários de saída de intervalos. Em 2020, foram 

efetuadas tentativas para melhorar nomeadamente com o desfasamento de horários 

propostos pelas direções das escolas. Foi preparada para abertura uma nova cantina na 

ESS e um novo bar na ESTG, mas que não foram abertos devido à diminuição do número 

de alunos devido ao ensino à distância. Porém, os resultados apontaram para uma 

pequena melhoria, mas é necessário continuar a criar soluções para diminuir as filas de 

espera e consequentemente o tempo de espera. 

Relativamente aos equipamentos de venda automática, estão em cursos medidas 

para melhorar o serviço, entre aos quais: alocação de mais equipamentos; alteração de 

sistema de pagamentos (incluindo MB); disponibilização de novos produtos e máquinas 

acessíveis para cadeiras de rodas. 

Especificamente no ano de 2020 foram implementadas medidas atendendo a 

situação de pandemia decretada à data e as várias recomendações de diversas 

instituições, nomeadamente: Direção Geral de Saúde (DGS), Organização Mundial de 

Saúde (OMS), Ordem dos Engenheiros (OE) foram implementadas várias medidas de 

prevenção da propagação do vírus SARS-CoV-2, na área de alimentação dos SAS 

descritas no anexo ao manual de boas práticas de higiene (edição 8/2020.06.19), 

nomeadamente: 

 Redução da capacidade dos espaços de alimentação; 

 Fixação de dispositivos de álcool gel junto aos sistemas de vendas, inicio das 

linhas de cantina e bares; 

 Marcação de distâncias de segurança; 

 Implementação de circuitos nas áreas de acesso; 

 Fixação e barreiras físicas em vidro e acrílico; 
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 Utilização obrigatória de máscara e viseira no atendimento, durante a 

confeção apenas máscara; 

 Disponibilização de tabuleiro totalmente preparado em detrimento do self-

service, nas cantinas; 

 O tabuleiro é recolhido em zona especifica indicada para o efeito; 

 Alteração de entrega de louça, a louça de bares e os tabuleiros de cantina são 

colocados em zona específica e são retirados por um trabalhador que irá 

efetuar a higienização, não parando para executar outras tarefas; 

 Redução do número de trabalhadores nos mesmos espaços, (de acordo com 

as necessidades); 

 Formação para o correto uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s); 

 Formação/ sensibilização para as regras de segurança alimentar em tempos 

de pandemia; 

 Reforço de procedimentos de controlo da segurança alimentar, 

nomeadamente com a implementação de sistema de controlo térmico para 

máquinas de lavagem automática de louça; 

 Diariamente é disponibilizado um prato com reserva até às 10h do próprio 

dia. 

 Os horários de serviço são acordados de acordo com a atividade letiva; 

 Devem ser seguidas as marcações existentes nos espaços, e mantidas as 

distâncias de segurança. 

Relativamente às medidas implementadas devido à pandemia apurou-se o seguinte: 

 85% dos utilizadores sentem-se seguros em utilizar o serviço de cantina em 

estado de pandemia; 

 80% dos utilizadores sentem-se seguros em utilizar o serviço de bar em estado 

de pandemia 

 O grau de satisfação com adaptação das cantinas perante o contexto COVID-

19 (planos de contingência/medidas de segurança) foi de 3,96 (escala 1 a 5); 

 O grau de satisfação com adaptação das dos bares perante o contexto COVID-

19 (planos de contingência/medidas de segurança) foi de 3,98 (escala 1 a 5). 
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 64% dos inquiridos mantêm os consumos normais nas cantinas e nos bares 

dos SAS; 

 Comparativamente a outras Instituições de Ensino Superior: 

 91% consideram que os serviços de cantina funcionam de modo igual ou 

melhor face ao funcionamento dos serviços de cantina noutros 

estabelecimentos de ensino; 

 87% consideram que os serviços de bar funcionam de modo igual ou melhor 

face ao funcionamento dos serviços de bar noutros estabelecimentos de 

ensino 

 

3.4. Outras medidas 

Os serviços de alimentação dos Serviços de Ação Social do IPVC tem em consideração 

vários pontos para ir de encontro às necessidades e expectativas de todas as partes 

interessadas: 

 Nutricional – Importância nutricional dos pratos apresentados 

 Social – Refeições acessíveis para todos 

 Sustentável – Respeito pelo meio ambiente 

 Educativa – A educação alimentar e a comunidade académica  

 Segura – Cumprimento das Boas práticas de higiene e segurança alimentar 

 Qualidade – Garantia da qualidade alimentar 

 Resíduo – Política dos 3 R’s, reduzir, reutilizar e reciclar 

Desde 2017 que têm sido implementadas boas práticas para a redução do 

desperdício alimentar e mais sustentabilidade na área de alimentação do IPVC. Estas 

medidas surgiram na sequência do estudo efetuado sobre o desperdício alimentar. 

Medidas: 

 Campanha de sensibilização para que os consumidores da cantina peçam 

apenas a quantidade de alimentos que desejas consumir, por um lado, e por 

outro os trabalhadores ao servirem diminuam a capitação dos alimentos mais 

desperdiçados, devendo quem desejar solicitar maior quantidade ao 

colaborador da cantina; 

 Recolha de óleos alimentares usados para valorização; 
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 Recolha de resíduos orgânicos para compostagem e posterior valorização; 

 Separação de matérias recicláveis (papel, plástico e vidro); 

 Recolha de refeições sobrantes, não servidas para Re-Food, que 

posteriormente distribui por famílias carenciadas; 

 Substituição de garrafas de água de plástico em eventos, por garrafas de vidro 

e canecas; 

 Substituição de copos de plástico por copos de vidro, em eventos e por copos 

de papel no serviço de venda automática; 

 Instalação de máquinas de venda automática com possibilidade de utilização 

de copos reutilizáveis; 

 Substituição de refrigerantes na cantina por chá e água aromatizada; 

 Substituição de saquetas de papel para embalagem de talheres, por 

dispensadores que asseguram a higiene dos talheres; 

 Eliminação de toalhetes de papel para tabuleiros, através de campanha de 

sensibilização. 

 Eliminação de senhas de papel para utilização de serviço de bar; 

 Em curso eliminação de senhas de refeição em papel nas cantinas; 

 Verificação mensal de datas de validade de produtos em armazém de forma 

a não serem desperdiçados por caducidade; 

 Formação dos trabalhadores para as questões da sustentabilidade; 

 Aquisição de produtos alimentares à produção interna da quinta da Escola 

Superior Agrária; 

 Promoção de utilização de embalagens reutilizáveis no serviço de takeaway. 

 

O processo de avaliação e monitorização assenta em vários pontos. Relativamente 

ao desperdício alimentar verificou-se uma redução de 20% para 12% do desperdício 

alimentar, no entanto é necessário continuar a monitorizar para perceber a evolução. 

Está a ser divulgado um inquérito sobre a perceção de praticas mais sustentáveis no 

serviço de alimentação do IPVC, com a analise dos resultados obtidos será possível 

implementar mais medidas. 
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No âmbito das questões ambientais o grupo de Ambiente está a elaborar e 

monitorizar indicadores associados aos resíduos produzidos pela comunidade 

académica. 

 

4. Conclusão e oportunidades de melhoria 

A busca pela satisfação dos utilizadores é um caminho continuo, pois é necessário 

monitorizar constantemente as ações implementadas e definir novas estratégias e 

novas tendências. 

Verifica-se uma melhoria constante nos serviços de alimentação dos SAS-IPVC, 

nomeadamente na avaliação da satisfação, melhoria das infraestruturas, no aumento 

de horas de formação dos trabalhadores e eficácia das medidas implementadas. 

Contudo é necessário manter a estratégia de analise crítica e atenção às tendências de 

mercado, novas tecnologias, questões ambientais e de sustentabilidade. 

Um ponto que necessita de mudança urgente diz respeito ao serviço de máquinas de 

venda automática. Como já referido, as máquinas existentes encontram-se já com 

bastante uso, e apresentam avarias sistemáticas, ficando o serviço indisponível, 

originando reclamações e baixos indicies de satisfação. O sistema de venda automática 

tem evoluído a par das novas tecnologias, assim, hoje em dia as máquinas são 

disponibilizadas com sistemas de pagamento alternativos, são também acessíveis (para 

utilizadores em cadeira de rodas) e mais sustentáveis pois permitem que o utilizador use 

o seu próprio copo. 

Neste sentido, para aumentar a diversificação do serviço de máquinas de venda 

automática e ir de encontro às necessidades dos alunos, docentes e não docentes do 

IPVC, propõe-se a concessão do serviço de máquinas de venda automática a empresas 

devidamente credenciadas para uma melhor gestão. 

Pela análise efetuada propõem-se as seguintes medidas a implementar: 

 Instalação de pontos de água para enchimento de garrafas reutilizáveis; 

 Aquisição de produtos biológicos para preparação diária de sopas; 

 Eliminação de senhas em papel nas cantinas; 

 Eliminação de registos diários em papel, substituídos por sistema informático; 
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 Avaliação do impacto da implementação de medidas mais sustentáveis na 

comunidade académica; 

 Reavaliação de desperdício alimentar nas cantinas; 

 Valorização de borra de café. 

Alargamento da gama de máquinas de venda automática que possibilitam a utilização 

de copos reutilizáveis. 

Relativamente às NC identificadas em auditoria, percebeu-se que a maioria está 

associada a falta de preenchimento de registos, propõem-se a aquisição de um software 

simples para gestão de encomendas e ementas. Temos nos deparado como é difícil 

efetuar a gestão e ementas e respetivas encomendas sem as ferramentas necessárias a 

uma boa gestão. Assim, sugere-se que a aquisição de uma aplicação para introduzir 

ementas e gerir as encomendas de forma mais eficaz, prevendo com maior previsão as 

necessidades, de acordo com capitações definidas. Esta ferramenta irá permitir verificar 

eventuais desvios e desperdícios. 

No mesmo sentido, adquirir um software simples para o sistema de gestão da 

segurança alimentar. uma vez que a área de alimentação necessita de muitos registos 

de verificação e monitorização do seu sistema de segurança alimentar, e tendo por base, 

procedimentos mais sustentáveis e fiáveis, propõem que pouco a pouco os registos 

sejam informatizados para melhoria do serviço e melhor apuramento dos resultados. 
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Resumo: 
O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) integra o Sistema de 
Gestão da Qualidade (ISO 9001) e Responsabilidade Social (NP 4469), 
certificado, que inclui um processo de gestão da saúde e segurança no 
Trabalho (SST) com vista a promover a saúde e o bem-estar das pessoas e a 
melhoria contínua das condições de trabalho. O projeto de Conciliação entre 
a Vida Profissional, Familiar e Pessoal IPVC (POCI-05-5762-FSE-000328), em 
curso, tem como um dos objetivos a avaliação diagnóstica que permita 
contribuir para essas melhorias. 
Este estudo tem como principal objetivo analisar e divulgar as principais 
medidas de promoção da SST implementadas no IPVC. Para o efeito, 
procedeu-se à análise documental dos relatórios das auditorias, da avaliação 
de riscos e dos resultados da consulta aos/às colaboradores/as.  
Os resultados mostram que foram implementadas as seguintes medidas que 
se destacam: reforço de consultas de psicologia, medição de gás radão e 
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medidas de mitigação; sinalização e desobstrução de zonas de passagem, 
melhorando as acessibilidades; correção de níveis de iluminância; 
substituição de pavimento em zonas específicas, como cantinas e a 
eliminação de coberturas em fibrocimento com amianto. 
Constatou-se que além do cumprimento dos requisitos legais, como a 
disponibilização de consultas de medicina do trabalho, a avaliação de riscos 
profissionais, a verificação de equipamentos de trabalho e simulacros, foram 
promovidas outras medidas, resultantes de problemas emergentes como a 
pandemia COVID-19 e cujo cumprimento do Plano de Contingência IPVC 
mereceu a certificação externa pela atribuição de Selo de Certificação Covid-
free).  
No âmbito da Promoção da Saúde e Bem-estar verificou-se a oferta de 
atividades que visam o empoderamento da academia pela (in)formação, 
nomeadamente, com a sensibilização para a adoção de estratégias de 
redução stress, como sessões de relaxamento e ioga, e a melhoria dos 
Equipamentos de Proteção Individual. 
Com base nestes resultados também tem sido revisto os indicadores e metas 
de desempenho, ao nível da SST, concluindo-se que o IPVC é uma Instituição 
sensível à Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho e que tem investido 
num ambiente saudável para toda a academia.  

 

Palavras-chave: Segurança e Saúde no trabalho; Riscos laborais 
 

 

Abstract: 
The Polytechnic Institute of Viana do Castelo (IPVC) integrates the Quality 
Management System (ISO 9001) and Social Responsibility (NP 4469), 
certified, which includes a health and safety at work (OHS) management 
process with a view to promoting the health and well-being of people and 
the continuous improvement of working conditions. One of the objectives 
of the Conciliation between Professional, Family and Personal Life IPVC 
(POCI-05-5762-FSE-000328) is the diagnostic evaluation that will contribute 
to these improvements. 
The main objective of this study is to analyze and disseminate the main OSH 
promotion measures implemented at IPVC. For this purpose, a documental 
analysis of the audit reports, the risk assessment and the results of the 
consultation of employees was carried out. 
The results show that the following measures were implemented, which 
stand out: reinforcement of psychology consultations, radon gas 
measurement and mitigation measures; signaling and unblocking 
passageways, improving accessibility; correction of illuminance levels; 
replacement of pavement in specific areas, such as canteens and the 
elimination of asbestos fiber cement roofs. 
It was found that in addition to complying with legal requirements, such as 
the provision of occupational medicine consultations, the assessment of 
professional risks, the verification of work equipment and simulacra, other 
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measures were taken, resulting from emerging problems such as the COVID- 
19 and whose compliance with the IPVC Contingency Plan deserved external 
certification through the attribution of the Covid-free Certification Seal). 
Within the scope of the Promotion of Health and Well-being, activities aimed 
at the empowerment of the academy through (in)information were verified, 
namely, with the awareness of the adoption of stress reduction strategies, 
such as relaxation and yoga sessions, and the improvement of Personal 
Protective Equipment. 
Based on these results, performance indicators and targets have also been 
reviewed, at the level of OSH, concluding that the IPVC is an Institution 
sensitive to the Promotion of Health and Safety at Work and that it has 
invested in a healthy environment for the entire academy. 

 

Keywords: Occupational health and safety; workplace risks  
 

 

1. Introdução 

O conceito de saúde evoluiu para um conceito amplo e positivo de bem-estar físico, 

emocional e social desde a Carta de Ottawa (1986) da Organização Mundial de Saúde 

(OMS). Nesta carta, a Promoção de Saúde é definida como um “processo que visa 

aumentar a capacidade dos indivíduos e das comunidades para controlarem a sua 

saúde, no sentido de a melhorar. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, o indivíduo ou o grupo devem estar aptos a identificar e realizar as suas 

aspirações, a satisfazer as suas necessidades e a modificar ou adaptar-se ao meio”.  

A promoção de saúde em contexto laboral, enquanto local privilegiado de promoção 

e manutenção da saúde, tem vindo a ocupar um papel de relevância nas Instituições 

empregadoras. Por sua vez, a Declaração do Luxemburgo sobre a Promoção da saúde 

no Trabalho na União Europeia (1997) estabelece os princípios que visam prevenir os 

problemas de saúde no trabalho, assim como, as estratégias de promoção da saúde e 

do bem-estar no trabalho, nomeadamente, “melhorar a organização e o ambiente de 

trabalho, promover a participação ativa e incentivar o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos trabalhadores”. No mesmo sentido, as declarações de Lisboa (2001) e 

de Barcelona (2002) focaram-se na definição de medidas efetivas de Promoção de Saúde 

no local de trabalho no sentido de se alcançar o objetivo comum “trabalhadores 

saudáveis em organizações saudáveis” que envolve empregadores, trabalhadores/as e 
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sociedade reconhecendo-se as vantagens a nível organizacional e individual uma vez 

que é assumido um compromisso mútuo.  

A promoção da Saúde dos/as estudantes e trabalhadores/as do IPVC está alinhada 

com a Política de Gestão existente no Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC). 

Reconhecendo que as boas práticas de saúde, em contexto laboral, são um pré-requisito 

para o sucesso e que a promoção da saúde se verifica como estratégia eficaz para a 

melhoria do potencial de saúde de toda a academia e para a qualidade do ambiente de 

trabalho, o processo Saúde (SAU), tem vindo a desenvolver atividades em linha com esta 

estratégia tendo em vista a melhoria continua e a valorização das pessoas.  

De sublinhar que as atividades em curso, assim como, as previstas no Plano de Ação 

deste processo do Sistema de Gestão (SG) do IPVC foram planeadas considerando as 

necessidades e expectativas dos/as estudantes e trabalhadores/as, com o objetivo de 

melhorar a satisfação e participação ativa de todos/as, a partir da auscultação das 

propostas de medidas de melhoria contínua por forma a que se concretizem as metas a 

alcançar. Há, assim, um forte investimento no desenvolvimento de uma cultura 

preventiva de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), tendo por linhas orientadoras as 

recomendações da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA), 

a Autoridade para as condições de trabalho (ACT) e da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). 

Enquanto instituição de Ensino Superior, o IPVC procura desenvolver uma cultura 

inclusiva por forma a que todos, nesta academia, usufruam das medidas promotoras de 

saúde e bem-estar e é neste sentido que as atividades previstas incluem, também, a 

participação dos/as estudantes. 

No âmbito da promoção da saúde, o Plano de Ação, assume um modelo democrático 

com investimento na literacia em saúde e no empoderamento/capacitação dos/as 

trabalhadores/as e estudantes. Neste sentido, e por via do SG-IPVC, tem-se investido na 

formação de públicos/grupos estratégicos relevantes do IPVC, nomeadamente, na 

avaliação de riscos Psicossociais e na apresentação de estratégias de prevenção e/ou 

resolução dos mesmos. A formação sobre Igualdade de Género e adoção de medidas 

inclusivas, não discriminatórias, é outro exemplo do investimento formativo.  

Também, alguns dos projetos em curso são evidencia desse investimento na 

promoção da segurança e saúde no trabalho de forma inclusiva, como o IPVConcilia 
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(projeto de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar) ou da participação no 

projeto internacional Healthy Campus (FISU), em processo de certificação, cujas 

atividades desenvolvidas se focam na participação das pessoas que integram a academia 

IPVC (trabalhadores/as e estudantes). 

A flexibilidade do Plano de Ação a necessidades emergentes, resultou a que no 

período 2020-2021 fossem desenvolvidas um conjunto de atividades dirigidas à 

prevenção e controlo da pandemia COVID-19, pelo vírus SARS-CoV-2. Na sequência do 

Estado de Emergência e das Medidas de Confinamento impostas pelo Governo de 

Portugal, o subprocesso SAU respondeu rapidamente acionando uma Linha de Apoio à 

Saúde e Bem-estar Psicológico à comunidade IPVC, avaliando os riscos associados à 

saúde mental em consequência desta pandemia. 

Pelo exposto, podemos inferir que o IPVC além do cumprimento dos requisitos legais 

que visam a SST como a disponibilização de consultas de medicina do trabalho, a 

avaliação de riscos profissionais, consulta aos trabalhadores em matéria de saúde e 

segurança e sobre a utilização e verificação de máquinas e equipamentos de trabalho e 

simulacros, são promovidas medidas adicionais em resposta a necessidades emergentes 

de que é exemplo a certificação externa das medidas implementadas perante a 

pandemia COVID-19 (que resultou na atribuição de selo de Certificação Covid-free), 

assim como, disponibilizando atividades de promoção da saúde e bem-estar (de que são 

exemplo as sessões de relaxamento e ioga), da literacia em saúde e da formação de 

grupos estratégicos do IPVC sobre temas relevantes.  

No final deste artigo apresenta-se as principais conclusões da análise documental 

efetuada aos relatórios de avaliação de riscos, com recurso à análise SWOT e 

apresentam-se as propostas de melhoria e perspetiva de estudos futuros. 

 

2. Metodologia 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativo, descritivo, com recurso à análise 

documental dos seguintes relatórios:  

i) Da resposta ao inquérito de consulta a trabalhadores/as entre os anos de 2019 e 

2020, tendo-se procedido a um balanço de Ações realizadas com base em Resultados do 

Inquérito SST-2019 e 2020 aos trabalhadores do IPVC. 
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ii) Análise crítica da avaliação de riscos, tendo por base os Relatórios de Avaliação de 

Riscos produzidos pela empresa de consultoria em SST contratada pelo IPVC para apoiar 

as equipas Internas de Segurança e de Saúde e Bem-estar (referentes a cada um dos 

edifícios do IPVC), identificando as principais não conformidades, com vista a que a 

entidade revisse o Relatório. 

iii) Implementação de medidas de prevenção da propagação do vírus SARS-CoV-2 no 

IPVC, realizados pela empresa consultoria em SST, tendo por base a verificação do 

cumprimento dos requisitos preconizados nas orientações da Autoridade para as 

condições de trabalho (ACT), da Direção Geral de Saúde (DGS) e da Organização 

internacional do trabalho (OIT). 

Perante os resultados obtidos procedeu-se à análise SWOT 

(Strengths/Forças,Weaknesses/Fraquezas, Oportunities/Oportunidades e Threats/ 

Ameaças), enquanto ferramenta de diagnóstico estratégico, de simples aplicação e que 

nos permitiu efetuar uma análise interna (forças e fraquezas) e externa (oportunidades 

e ameaças) da organização por forma a que esta se conscientize do impacto destes 

fatores e dos problemas a resolver, permitindo a determinação de prioridades no 

estabelecimento de estratégias a seguir, assim como, de pontos a explorar (Daychouw, 

2007). 

 

3. Medidas de promoção da Saúde e Segurança no trabalho no 

IPVC 

A análise documental aos relatórios, atrás referidos, permitiu identificar os principais 

problemas no âmbito da SST e as ações implementadas pelo IPVC, no sentido da 

resolução destes. Constatou-se que as medidas de promoção da SST têm sido planeadas 

e executadas de acordo com as prioridades definidas, decorrentes da avaliação 

diagnóstica. Neste sentido, atribuiu-se especial relevância à consulta aos trabalhadores 

e procurou responder-se a todas as necessidades por eles expressas.  

Identificou-se nove pontos críticos, para os quais foram definidas e implementadas 

as seguintes ações: 

1. Preocupação com a falta de informação e medidas mitigadoras do gás radão. 
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AÇÃO: encontra-se em fase de teste, um conjunto de medidas mitigadoras, num 

compartimento de teste, no piso térreo do edifício da ESA-IPVC. A validade dos ensaios 

implica estender as medições ao longo de três meses, por cada medida implementada. 

Haverá resultados finais em setembro de 2021. O processo de implementação das 

soluções de mitigação, nas salas selecionadas para o efeito, será alvo de um projeto 

específico. 

2. Presença de coberturas em amianto na Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

(ESTG) e na Escola Superior de Saúde (ESS) 

AÇÃO: Na ESTG-IPVC a cobertura em fibrocimento com amianto foi totalmente 

renovada e concluída fev.2021. Na ESS-IPVC, já iniciaram os trabalhos de remoção da 

cobertura do edifício antigo e prevê-se que a cobertura será renovada ainda durante o 

ano de 2021. 

3. Pavimento inadequado e/ou escorregadio na Cantina da ESTG-IPVC 

AÇÃO: Realizou-se trabalhos de criação de zonas de escoamento para eliminar a 

acumulação de água no pavimento, durante a paragem letiva do Natal. 

4. Verificação e manutenção das instalações elétricas e equipamentos 

AÇÃO: Durante 2019 e 2020, em todas as unidades orgânicas e funcionais, foram 

efetuadas manutenção aos equipamentos de Aquecimento, ventilação e ar 

condicionado (AVAC), onde estão incluídos os seguintes equipamentos: 

 Caldeiras a gás natural, gás propano, gasóleo e biomassa; 

 Manutenção dos equipamentos do tipo split modo/multi, unidades interiores 

e exteriores; 

 Bombas de calor; 

 Chillers; 

 Roof toop´s; 

 Sistemas solares térmicos; 

 Sistemas de bombagem de circuitos primários e secundários; 

 Vaso de expansão; 

 Depósitos; 
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 Quadros elétricos AVAC; 

 Radiadores; 

 Manutenção dos equipamentos do tipo VRV, unidades interiores e 

exteriores; 

 Ventilação; 

 Extração e hottes. 

AÇÃO: Divulgou-se o relatório das vistorias às instalações, a cada unidade 

orgânica/funcional do IPVC, onde constam todos os trabalhos de manutenção.  

Na Escola Superior de Desporto e Lazer (ESDL), em 2020, já foi efetuada a 

manutenção a todos os quadros elétricos está em execução a manutenção aos Blocos 

Autónomos de Iluminação de Segurança; 

Nas restantes unidades/orgânicas funcionais, decorrem trabalhos de substituição dos 

Blocos Autónomos de Iluminação de Segurança. Está a ser realizada a manutenção 

corretiva das centrais de incêndio. Estão a ser realizados os planos de manutenção e 

peças de procedimentos de aquisição de para serviços de manutenção preventiva para 

áreas especificas. 

5. Verificação das plantas de emergência e meios de combate a incêndio 

AÇÃO: Validou-se as atualziaçõe nas Medidas de Autoproteção (MAP’s) de todos os 

edifícios do IPVC, submetidas e aprovadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil 

(ANPC); 

6. Equipamentos de proteção individual 

AÇÃO: Efetuou-se o levantamento das necessidades de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) e procedeu-se à respetiva aquisição dos mesmos. 

AÇÃO: Adquiriu-se, entre outros EPI’s, viseiras e máscaras. Foram instaladas barreiras 

físicas para a proteção de pessoas, na sequência das medidas COVID-19; disponibilizou-

se tapetes de desinfeção de calçado, a todas as Unidades do IPVC, assim como, 

dispensadores com Solução Antissética de Base alcoólica (SABA). Todas as instalações 

foram certificadas com Selo COVID-FREE atribuído pela empresa XZConsultores. 
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7. Sinalização e desobstrução de zonas de passagem 

AÇÃO: Corrigiu-se a sinalização e procedeu-se à sensibilização das Direções das 

escolas, dos Gestores de Processo (GP)-GEI de cada Unidade Orgânica (UO) e das 

equipas de manutenção para necessidade de manter desobstruídas as zonas de 

passagem com acesso previsto no Plano de Segurança Interno (PSI) e Plantas de 

Emergência. 

8. Iluminação insuficiente 

AÇÃO: Tendo por base os relatórios de iluminância produzidos pela empresa XZ 

Consultores definiu-se um "Plano de Ação" que envolve as seis escolas do Instituto, os 

Serviços Centrais e o Centro Académico, já em processo de execução, na sequência da 

candidatura a Projetos do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso 

de Recursos (POSEUR). 

9. Foram identificadas as seguintes necessidades de formação: 

 Riscos psicossociais 

AÇÃO: Procedeu-se à análise de dois questionários da avaliação dos Riscos 

PsicoSociais, no sentido de identificar o que melhor se adequa à Instituição. Encontra-

se em fase de planeamento, o diagnóstico destes riscos, prevendo-se a aplicação do 

questionário a todos os colaboradores/as durante o ano 2021 (no âmbito do Projeto 

IPVConcilia). Perante os resultados obtidos serão determinadas e implementadas as 

medidas necessárias. 

 Higiene e segurança alimentar; 

AÇÃO: Realizou-se ações de sensibilização/ (in)formação, especificamente para a 

situação de pandemia. 

 Higiene e segurança no trabalho; 

AÇÃO: Segurança e Saúde no Trabalho – Fundamentos para trabalhadores da área 

de alimentação; 

• Segurança Contra Incêndios – Equipas de Emergência; e Primeiros Socorros – 

Equipas de Primeiros Socorros. 
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AÇÃO: Realizou-se dois webinários com os seguintes temas: 

 Segurança Contra Incêndio – Geral; 

 Segurança e Saúde no Trabalho para colaboradores do IPVC. 

A importância da implementação destas mediadas e ações prende-se com a melhoria 

do trabalho desenvolvido, onde os/as trabalhadores/as são agentes ativos (na 

identificação de problemas e na sua resolução, em perfeita harmonia com a instituição 

e conscientizando-se de que os seus problemas e iniciativas são devidamente avaliados 

e acompanhados. Estas ações foram divulgadas de modo que os/as trabalhadores/as 

constatem que os problemas que identificam são efetivamente analisadas. 

 

3.1. Avaliação de Riscos Profissionais 

Procedeu-se a uma análise crítica da avaliação de riscos, tendo como base os 

Relatórios de Avaliação de Riscos produzidos pela empresa XZ Consultores referentes a 

cada um dos edifícios do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, identificando as 

principais não conformidades do referido estudo, com vista a que a entidade 

adjudicatária revisse o Relatório. 

Constatou-se que os principais desvios verificados estavam relacionados com: 

• falta de menções quantitativas em detrimento de qualitativas, uma vez que 

as últimas são mais subjetivas; 

• falta de medições de ruido e iluminância;  

• reavaliação da frequência em algumas atividades que são classificadas com a 

frequência F 3 (ocasional) ou F 4 (remota) para pelo menos F 2 (provável); 

algumas destas atividades são caraterizadas com o adjetivo “prolongadas” ou 

são atividades que, pela sua natureza, têm implícita uma frequência superior 

a remota (F 3). 

Elaborou-se relatórios de verificação de riscos e enviados para a empresa XZ 

Consultores, que procedeu em conformidade. 

As avaliações de risco finais foram enviadas paras os/as diretores/as, administradores 

e pró-presidentes com funções na área da saúde e segurança de modo a que os/as 
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trabalhadores/as tenham conhecimento dos riscos a que estão expostos e das 

respetivas medidas de prevenção. 

 

3.2. Simulacros 

A legislação em vigor indica que devem ser realizados simulacros de acordo com o 

regulamento técnico de segurança contra incêndio em edifícios e recintos (Portaria n.º 

1532/2008, de 29 de dezembro, na redação dada pela Portaria n.º 135/2020, de 2 de 

junho). Para alem do cumprimento destes requisitos o IPVC realiza simulacros de outras 

naturezas como: 

• Realização de simulacros de emergência alimentar;  

• Realização de simulacros de emergência ambiental; 

• Realização de simulacros de emergência inundação, sismo, derrocada. 

Estas medidas visam melhor as capacidades de reação dos trabalhadores e restante 

comunidade académica face a situações imprevistas. 

 

3.3. Outras medidas 

Num ano tão atípico devido à situação de pandemia importa referir os esforços do 

IPVC para assegurar o direito à Saúde e às Praticas Laborais, nomeadamente: 

• Fixação de dispositivos de distribuição de álcool gel; 

• Marcação de distâncias de segurança; 

• Implementação de circuitos nas áreas de acesso; 

• Fixação e barreiras físicas em vidro ou acrílico nos postos de atendimento; 

• Utilização obrigatória de máscara; 

• Redução do número de trabalhadores/as nos mesmos espaços, (de acordo com 

as necessidades); 

• Dispensa de trabalhadores/as pertencentes a grupos de risco; 

• Avaliação do médico do trabalho sobre colaboradores/as com risco acrescido; 

• (In)Formação para o correto uso de EPI’s; 

• (In)Formação/ sensibilização para as precauções básicas no controlo de infeção, 

em tempos de pandemia pela COVID-19. 
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O IPVC elaborou um Plano de Contingência para a Infeção por SARS-CoV-2, conforme 

orientação do Governo, no Despacho n.º 2836-A/2020 e a Orientação da DGS nº 

006/2020 de 26 de fevereiro, onde constam as medidas a implementar em cada UO para 

a prevenção e controlo da propagação deste vírus, na comunidade académica do IPVC. 

Posteriormente procedeu-se à verificação do cumprimento do mesmo, através da 

realização de auditorias pela empresa XZ Consultores, em todos os edifícios do IPVC. 

Perante os relatórios divulgados pela referida empresa consultora, foram 

implementadas ações para a situações Não conformes identificadas pelo que, no final 

da verificação da implementação das medidas corretivas, foi atribuído o selo do HEALTH 

& SAFETY – COVID FREE, conforme figura 1. 

 
Figura 1 – Selo HEALTH & SAFETY – COVID FREE. 

 
Fonte: XZConsultores. 

 
No âmbito da promoção da Saúde e Bem-estar disponibilizou-se, para toda a 

academia IPVC, atividades que visavam a literacia em saúde, contribuindo para o 

empoderamento dos/as participantes para a adoção de comportamentos promotores 

de saúde e estratégias de redução de stress. Destaca-se algumas atividades 

desenvolvidas e/ou previstas, neste âmbito:  

• Webinar Dia Mundial da Saúde 

• Sessão de Relaxamento 

• Campanha de vídeos sobre Higienização das mãos 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       231 

• Dia da Segurança alimentar, perigos alimentares e alergénios 

• Dia da Bicicleta, promoção de deslocações mais saudáveis  

• Dia Internacional de Prevenção do suicídio – divulgação vídeo de sensibilização 

“sentinelas”/ “Parceiros sociais 

• Dia Internacional da Saúde Mental, sessão de relaxamento dirigida à 

comunidade IPVC, 

• Dia da Alimentação 

• Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama  

• Linha de Apoio psicológico  

• Sessão de Yoga 

• Formação Primeiros Socorros 

• Formação Cancro da mama  

• Dádiva de Sangue 

• Integrar Projeto de Prevenção do Suicídio no Ensino Superior  

• Prevenção do Tabagismo e de outros comportamentos aditivos no Ensino 

Superior 

• (In)Formação sobre Gestão do Tempo nos Exames 

• Sessões de sensibilização e medidas para a Igualdade de Género e não 

discriminação  

 

4. Conclusão e oportunidades de melhoria 

Da análise de resultados concluiu-se que na aplicação das medidas e ações expostas 

estão envolvidos/as todos/as os/as trabalhadores/as, uma vez que as ações de melhoria 

decorrem em grande parte da consulta aos/ás mesmos/as. As medidas implementadas 

visam a promoção da Saúde e Segurança de toda a comunidade académica, incluindo 

os/as estudantes. Cabe aos/às trabalhadores/as com funções na área da segurança e 

saúde no trabalho promoverem, ativamente, a implementação das ações definidas em 

estreita colaboração com os peritos das diversas áreas científicas do IPVC, numa 

estratégia transversal a todas as UO. 

Pretende promover-se medidas de Segurança e Saúde no Trabalho, no IPVC, de modo 

que todos/as os/as trabalhadores/as se sintam motivados/as e melhorem o seu 
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desempenho, contribuindo para o seu desenvolvimento profissional de forma contínua. 

Do mesmo modo, pretende-se instalar um ambiente seguro e saudável para os/as 

estudantes contribuindo para o sucesso académico, aliado à Saúde e Bem-estar. 

A realização deste estudo contribuiu para a análise e conscientização das 

necessidades da instituição, atribuindo-se relevância ao feedback dos/as 

trabalhadores/as, assim como, da evolução das medidas implementadas. Contudo, 

considera-se importante perceber a perceção das questões saúde e segurança na 

perspetiva dos estudantes pelo que se propõem um novo estudo para o efeito.  

Após a análise dos resultados procedeu-se à elaboração da matriz SWOT, 

apresentada na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Análise SWOT 

 FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

Fa
to

re
s 

in
te

rn
os

 

Forças Fraquezas 
 Criação de ambientes de trabalho, 

aprendizagem e vivências saudáveis para 
estudantes, pessoal docente, não docente 
e investigadores, numa estratégia de 
redução de riscos e abordagens proactivas 
face à saúde e segurança. (implementação 
de medidas de controlo de riscos no 
trabalho, adaptações de postos de 
trabalho, e criação de momentos de 
convívio  

 Promoção de estilos de vida saudáveis 
(ginástica laboral); 

 Diminuição do número de acidentes. 
 Aumento do número de atendimentos no 

Gabinete de Saúde 
 Avaliação de riscos laborais 
 Avaliação de ruído e de iluminação dos 

postos de trabalho 
 Manutenção percurso académico, face a 

um contexto de pandemia 
 Manutenção das tarefas laborais, face a um 

contexto de pandemia 

 Descrédito pela importância da saúde e 
promoção da saúde. 

 Incapacidade de dar resposta- 
prestação de serviços e dinamização de 
atividades -a todas as unidades 
orgânicas do IPVC (por priorização dos 
recursos humanos do gabinete em 
consultas e procedimentos de gestão) 

 Estratégias de comunicação eficazes 
para a promoção de comportamentos 
saudáveis e seguros, por toda a 
comunidade académica.  

Fa
to

re
s 

ex
te

rn
os

 

Oportunidades Ameaças 
 Desenvolvimento de alianças e parcerias 

para a promoção da saúde e atuação 
comunitária com vista a um 
desenvolvimento mais integrado e holístico 
em torno da promoção da saúde; 

 Implementação de campanhas de estilos de 
vida saudáveis, nomeadamente introdução 
de bebidas vegetais em substituição do leite 
de vaca para acompanhamento de café. 

 Maior abrangência do Gabinete de Saúde, 
em atendimentos, face a um contexto de 
pandemia 

 Possibilidade da ocorrência de surtos 
de doença na comunidade académica 
do IPVC, de COVID-19 ou outros 

 Impossibilidade de realização de 
atividades presenciais e sociais, face a 
um contexto de pandemia 

 Não adesão à Linha de Apoio 
Psicológica 

 Inadaptação ao teletrabalho em 
consequência da pandemia COVID-19 

 Consequências do confinamento 
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A análise crítica a esta matriz permite apurar a melhor estratégia a seguir. A combinação de 

pontos fortes com as oportunidades permite que os pontos fortes aproveitem as oportunidades, 

assim, atendendo que o IPVC tem implementadas várias medidas que promovem a saúde 

e segurança das pessoas (como promoção de estilos de vida saudáveis, avaliação de 

riscos laborais, poucos acidentes de trabalho) contribuam para o desenvolvimento de 

outras campanhas especificas e desenvolvimento de alianças e parcerias para a 

promoção da saúde e atuação comunitária com vista a um desenvolvimento mais 

integrado e holístico em torno da promoção da saúde. 

Relativamente à combinação dos pontos fortes com as ameaças, pretende-se 

identificar medidas que permitam eliminar ou minimizar as ameaças detetadas. Neste 

caso a manutenção das medidas já existentes e continuamente revistas, com a 

sistemática sensibilização dos trabalhadores e alunos diminuirão a probabilidade de 

ocorrência de surtos de doença na comunidade académica do IPVC, aumentam 

participação em atividades presenciais ou à distância. 

Com a análise das fraquezas versus as oportunidades, pretende-se diminuir os efeitos 

dos pontos fracos em proveito das oportunidades identificadas. um aumento das 

parcerias e da rede de ações para a saúde e segurança colmatarão a possibilidade de 

descrédito pela importância da saúde e promoção da saúde. A possibilidade de 

atendimentos à distância aumenta a capacidade de resposta a situações que não 

necessitem de ser presencias aumentando a eficiência dos recursos humanos. 

Ao abordar fraquezas e ameaças deseja-se que os pontos fracos e as ameaças 

diminuam. O descredito pela saúde e segurança e a falta de meios, podem contribuir 

significativamente para o aumento de surtos de doença e a falta de realização de 

atividades promotoras de estilos de vida saudáveis. Assim a estratégia a seguir deve ter 

em conta estes fatores reforçando os serviços prestados, a comunicação, e a adequação 

dos mesmos à comunidade académica. 
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Resumo: 
O presente artigo contribui para um melhor entendimento da importância 
que é dada à auditoria interna realizada aos Sistemas Internos de Garantia 
da Qualidade (SIGQ) nas Instituições Públicas de Ensino Superior Politécnico. 
Os SIGQ e os referenciais da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior trouxeram mudanças nas estruturas e estratégias internas destas 
instituições, muitas com boas práticas já instituídas que advêm de outras 
normas de certificação como é o caso da ISO 9001.  
A informação proporcionada no âmbito das auditorias internas é 
reconhecida como uma melhoria da eficácia da gestão e permite ajudar na 
tomada de decisões. A estratégia para a qualidade, tem em consideração a 
avaliação regular que é feita pelas auditorias internas e monitorização da 
implementação de melhorias resultantes desta avaliação. 
Para analisar empiricamente a relação entre auditoria interna nos SIGQ, este 
estudo baseia-se na análise de resultados divulgados e de um questionário 
enviado aos órgãos de gestão destas instituições.  
Estas instituições de ensino ao criarem um gabinete de auditoria interna ou 
aprimorar o papel de um gabinete já existente, desenvolvem as atividades 
desse serviço para que se torne um instrumento para apoiar a boa 
governança da organização. Podemos referir que a auditoria interna tem 
cada vez mais importância no seio destas instituições e dos SIGQ. 

 

Palavras-chave: Auditoria interna, melhoria contínua, qualidade, SIGQ.  
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Abstract: 
This article contributes to a better understanding of the importance given to 
the internal audit carried out on the Internal Quality Assurance Systems 
(SIGQ) in Public Institutions of Polytechnic Higher Education. The SIGQ and 
the references of the Agency for Assessment and Accreditation of Higher 
Education brought changes in the structures and internal strategies of these 
institutions, many with good practices already in place that come from other 
certification standards such as ISO 9001. 
The information provided in the context of internal audits is recognized as 
an improvement in management effectiveness and helps in decision-
making. The strategy for quality takes into account the regular assessment 
that is carried out by internal audits and monitoring of the implementation 
of improvements resulting from this assessment. 
To empirically analyze the relationship between internal auditing in SIGQs, 
this study is based on the analysis of published results and a questionnaire 
sent to the management bodies of these institutions. 
These educational institutions, when creating an internal audit office or 
improving the role of an existing office, develop the activities of this service 
so that it becomes an instrument to support the good governance of the 
organization. We can mention that internal auditing is increasingly 
important within these institutions and the SIGQ. 

 

Keywords: Internal audit, continuous improvement, quality, SIGQ 
 

 

1. Introdução 

A auditoria interna nas instituições de ensino superior (IES) assume cada vez mais um 

papel preponderante enquanto pilar da melhoria, através das avaliações que são feitas 

aos Sistemas Internos de Garantia da Qualidade (SIGQ).  

As certificações do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) pela norma ISO 9001 e o 

SIGQ através dos referenciais emanados pela Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior (A3ES) representam a continuidade da cultura da qualidade já instituída 

nestas instituições, através do envolvimento da comunidade, na discussão dos objetivos 

e atividades, na avaliação regular, no controlo subsequente da implementação de 

melhorias e resolução de não conformidades resultantes da avaliação das auditorias 

externas e internas. 

Os SIGQ trouxeram às IES mudanças nas suas estruturas e estratégias internas. A 

criação de gabinetes de qualidade, as avaliações que são realizadas internamente tendo 

por base as auditorias, sejam através desses gabinetes ou por departamentos de 
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auditoria, são um exemplo concreto dessas alterações e da importância que cada vez 

mais se acentua neste paradigma. Deste modo, no âmbito do SIGQ as Instituições 

Públicas de Ensino Superior Politécnico realizam auditorias internas que são 

consideradas muitos importantes, trazendo assim uma melhoria institucional a estas 

entidades. 

 

2. Revisão da literatura 

2.1. Contextualização e evolução da auditoria 

Nas últimas décadas, por força entre outras circunstâncias, derivado do mundo global 

em que vivemos, a auditoria tem vindo a evidenciar a sua importância para a sociedade 

e também no seio das organizações. A nível de contexto, o conceito de auditoria deriva 

do latim “audire”, ou seja, “ouvir”. Historicamente, Costa (2010) considera que embora 

tenham sido identificadas evidências similares durante o império romano, foi com a 

revolução industrial na Grã-Bretanha, no século XIX, que surge a auditoria como é hoje 

entendida, derivado da necessidade de implementar procedimentos contabilísticos e 

medidas de controlo interno eficientes. No entanto, a auditoria deixou de ter “(…) um 

papel primário na deteção de fraude, concretamente até o início do século XX”, 

passando a ser responsável “pela emissão de opinião sobre a informação e/ou relato 

financeiro gerado pelas empresas, para certificar se o mesmo é credível e fidedigno em 

relação à realidade que pretende espelhar” (Moreira, 2014 p. 89). Teixeira (2012) refere 

que é atribuída uma importância crescente na realização de auditorias, tendo em conta 

a classificação quanto ao sujeito que as realiza, uma vez que as ações desenvolvidas 

interna e externamente aumentam a eficácia da organização e a confiabilidade da 

informação. No entanto, Morais e Martins (2013) consideram que é mais difícil definir o 

papel de um auditor interno do que de um auditor externo. 

O conceito de auditoria externa encontra-se maioritariamente associado à validação 

da informação contida nos relatórios financeiros, que seja apropriada, tratando-se 

normalmente de auditorias ocasionais (Morais e Martins, 2013). Por sua vez, Costa 

(2010) entende que auditores internos devem depender diretamente dos órgãos de 

gestão, ser considerados como elementos do staff e atuar de forma independente e 

objetiva. Morais e Martins (2013, p.91) entendem que “auditoria interna e uma função 
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de suporte de gestão, baseada em um processo sistemático, usando técnicas, 

metodologias e ferramentas próprias da auditoria”. 

 

2.2. Auditoria interna no setor público 

As organizações públicas ou privadas necessitam ter uma gestão eficaz, para que 

possam ser asseguradas a eficácia e eficiência das operações, fiabilidade dos diversos 

relatos, conformidade das leis e regulamentos a que estão sujeitas e salvaguardar os 

seus bens, seja através de avaliações como as auditorias ou outras formas de 

monitorização definidas pelas instituições, o que tem trazido uma maior aproximação 

das normas da auditoria pública às do privado.  

As diversas auditorias realizadas no público têm por objetivo entre outros, a avaliação 

da eficiência, economia, legalidade, regularidade e eficácia das atividades/projetos, 

recursos e das políticas públicas que são desenvolvidas. Fonseca, Jorge e Nascimento 

(2020) consideram que auditar é um dos pilares fundamentais da boa governança no 

setor público. Por sua vez, o ensino superior, em Portugal, regulado pelo Regime Jurídico 

das Instituições de Ensino Superior (RJIES), tem tido nos últimos anos uma grande 

evolução contribuindo para o desenvolvimento económico, social e tecnológico do País 

(Marques, 2014). A nível de caraterização, o RJIES (Lei 67/2007) no n.º 1 do seu artigo 

9.º refere que “as instituições de Ensino Superior públicas são pessoas coletivas de 

direito público, podendo, porém, revestir também a forma de fundações públicas com 

o regime de direito privado”. Por outro lado, de acordo com o n.º 1 do artigo 5.º são 

compostas por: a) Instituições de ensino universitário, ou seja, as universidades, os 

institutos universitários e outras instituições; b) Instituições de ensino politécnico, 

abrangendo estas os institutos e outras instituições de ensino politécnico.  

As instituições de ensino superior públicas são pessoas coletivas de direito público, 

estão sujeitas ao regime aplicável às demais pessoas coletivas de direito público de 

natureza administrativa, ou seja, à Lei-quadro dos Institutos Públicos (Lei n.º 3/2004, de 

15 de janeiro). 

Cada instituição de ensino superior tem estatutos próprios, os quais definem a 

missão, objetivos pedagógicos e científicos, autonomia e estrutura orgânica (artigo 11.º 

da Lei n.º 62/2007). No entanto, ao abrigo do artigo 159º do RJIES, devem aprovar e 
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publicar um relatório anual consolidado referente às suas atividades, evidenciando os 

seguintes aspetos: grau de cumprimento do plano estratégico e do plano anual; 

realização dos objetivos estabelecidos; eficiência da gestão administrativa e financeira; 

evolução da situação patrimonial e financeira e da sustentabilidade da instituição; 

movimentos de pessoal docente e não docente; evolução das admissões e da frequência 

dos ciclos; empregabilidade dos seus diplomados; internacionalização da instituição e 

do número de estudantes estrangeiros; prestação de serviços externos e das parcerias 

estabelecidas; procedimentos de autoavaliação e de avaliação externa e seus 

resultados. Deste modo, a necessidade de monitorização e acompanhamento das 

atividades destas organizações conduziu à institucionalização de controlos com o 

objetivo de detetar erros, fraudes, evitar desperdícios e contribuir para o alcance dos 

objetivos definidos pela gestão. Como menciona Moreno (2006), o controlo interno 

organiza-se e funciona no interior da gestão financeira do setor público estando 

integrado nas estruturas organizacionais das entidades. 

A obrigatoriedade de realizar auditorias externas nas Instituições Públicas de Ensino 

Superior Politécnico é uma realidade. O artigo 118º do RIJES estipula a sua realização 

com periodicidade de dois em dois anos, devendo uma reportar-se à primeira metade 

do mandato do reitor ou presidente e a seguinte anteceder em três meses o final do 

mandato.  

Em relação à auditoria interna, da análise da revisão da literatura efetuada, apesar 

da importância desta atividade para as instituições, considera-se que não existe 

imposição legal para a sua realização. No entanto, a sua concretização é essencial para 

concretização dos objetivos definidos e para que os recursos que geralmente são 

escassos, possam ser geridos de uma forma mais eficaz, eficiente e económica. As 

auditorias internas devem ser vistas com o propósito de atingir os objetivos e 

responsabilidades, determinando se os procedimentos em vigor são os mais adequados, 

apresentando recomendações, funcionando como parceiras e visando com isso a 

proteção do património e a racionalização dos recursos públicos. Por sua vez, sobre 

estruturas existentes, Fonseca et al (2020 p.262) consideram que “as IES que desejam 

criar um departamento de auditoria interna ou melhorar o papel da que já existe, devem 

considerar que o desenvolvimento das atividades desse departamento necessita ser um 

instrumento para apoiar a accountability e a boa governança da organização.” 
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Diversas IES começaram a realizar auditorias internas devido a certificações e em 

cumprimento aos requisitos aplicáveis a determinadas normas. Assim pode-se referir 

que as auditorias internas realizadas no setor público contêm um conjunto de normas e 

procedimentos, com o intuito de examinar a adequação, eficácia e a legalidade dos 

controlos internos existentes, procedem ao cumprimento dos diversos normativos 

aplicáveis, seja no âmbito do IIA1, da ISO 9001, aplicação da ISO 19011 e referenciais da 

A3ES no âmbito dos SIGQ. 

 

2.3. Normativos aplicáveis 

As auditorias internas nas IES, nos últimos tempos, têm sido efetuadas 

essencialmente com base nos padrões exigidos face às certificações que estas entidades 

escolheram ou estão abrangidas, nomeadamente pelos requisitos da ISO 9001, critérios 

da EFQM2, normas do IIA e referenciais da A3ES. Ultimamente, em Portugal, são 

realizadas tendo mais em consideração o estipulado nos referenciais da A3ES.   

A ISO 9001:2015, estabelece cláusulas e requisitos. As cláusulas são: contexto da 

organização, liderança, planeamento, suporte, operacionalização, avaliação do 

desempenho, melhoria. A cláusula 9 (avaliação do desempenho) é onde se encontram 

os requisitos aplicáveis à realização de auditorias internas (requisitos 9.2.1 e 9.2.2), ao 

estipular que a organização deve conduzir auditorias internas em intervalos planeados 

para proporcionar informação sobre se o SGQ está em conformidade com os próprios 

requisitos da organização. Para a sua execução é necessário ver o estipulado na ISO 

19011, que define as linhas de orientação para as auditorias a sistemas de gestão.  

A EFQM estipula critérios aplicáveis, nomeadamente: liderança, pessoas, estratégia, 

parcerias e recursos; processos, produtos e serviços; resultados pessoas; resultados 

clientes; resultados sociedade; resultado do negócio. 

No caso da auditoria interna, apesar de existirem linhas de orientação por diversos 

organismos, o IIA é o organismo internacional que emana as normas para sua execução. 

O IIA (2012) refere que sobre o setor público, as suas atividades de auditoria devem de 

ser adequadas para habilitar as entidades a cumprirem o seu dever, no que toca 

 
1 IIA - Institute of Internal Auditors 
2 EFQM - European Foundation for Quality Management 
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nomeadamente à responsabilidade e transparência e alcançar os seus objetivos de 

forma económica, ética, eficaz e eficiente. Segundo o IIA (2012) a auditoria é um dos 

“pilares da boa governação” do setor público. Ao avaliar de forma objetiva e 

independente se os recursos públicos são geridos de forma responsável e eficaz para 

alcançar os objetivos pretendidos, os auditores ajudam as organizações a melhorar as 

operações e a instalar confiança nos cidadãos e demais interessados. Neste contexto, a 

auditoria pública procura assegurar o interesse coletivo de todos os cidadãos. 

No âmbito da A3ES, como terminologia, usam referenciais (13) na padronização dos 

SIGQ, estes estão assentes em cinco vetores, que são a base para certificação e 

acreditação das instituições de ensino superior. Os vetores são: política para a garantia 

da qualidade; a garantia da qualidade nos processos nucleares da missão institucional; 

garantia da qualidade na gestão dos recursos e serviços de apoio; gestão e publicitação 

da informação; avaliação externa periódica. O referencial 1: “adoção de política para a 

garantia da qualidade e prossecução de objetivos de qualidade”, está inserido no vetor 

política para a garantia da qualidade. Pode-se ligar este referencial com diversos 

requisitos da ISO 9001:2015, dos quais para o presente estudo, destaca-se o 9.2 ao 

estabelecer que “a organização deve conduzir auditorias internas em intervalos 

planeados para proporcionar informação sobre se o sistema de gestão da qualidade”. 

Neste sentido, ao efetuar-se a ligação com as IES, as auditorias internas permitem 

verificar se o seu SIGQ está em conformidade com os referencias aplicáveis, embora não 

apareça explicitamente nos referenciais da A3ES. 

 

2.3.1. Os referenciais da A3ES e a ISO 9001 

Apresentamos na tabela 1, a correspondência do referencial 1 com os requisitos. 
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Tabela 1: Correspondência dos referenciais da A3ES com a ISO 9001 

A3ES 
Referenciais 

NP EN ISO 9001:2015 
Requisitos 

“Referencial 1 - Adoção de política para a garantia da 
qualidade e prossecução de objetivos de qualidade: A 

instituição consolidou uma cultura de qualidade, apoiada 
numa política e em objetivos de qualidade formalmente 

definidos e publicamente disponíveis. 
 

Nesse sentido, a instituição preparou, aprovou 
formalmente e publicou documentação em que exprime a 
política institucional e os objetivos para a qualidade, que 

inclui, nomeadamente: 
 

- A estratégia institucional para a melhoria contínua da 
qualidade, traduzida na prossecução de determinados 

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 órgãos e 

serviços neste domínio; 
 

- As formas de envolvimento e responsabilidades dos 
estudantes e demais partes interessadas (internas e 
externas) nos processos de garantia da qualidade; 

 
- As formas de assegurar a integridade académica e a 

vigilância contra a fraude académica e contra qualquer 
forma de intolerância ou discriminação em relação a 

estudantes ou pessoal docente e não-docente; 
 

- O modo de implementação, acompanhamento e revisão 
da política para a qualidade e da sua tradução num 
sistema interno de garantia da qualidade eficaz.” 

 

4.1. Compreender a organização e o 
seu contexto 

4.2. Compreender as necessidades e 
as expectativas das partes 

interessadas 
4.3. Determinar o âmbito do sistema 

de gestão da qualidade 
4.4. Sistema de gestão da qualidade e 

respetivos processos 
5.1. Liderança e compromisso 

5.2. Política 
5.3. Funções, responsabilidades e 

autoridades organizacionais 
6.2. Objetivos da qualidade e 
planeamento para os atingir 

6.3. Planeamento das alterações 
7.3. Consciencialização 

7.4. Comunicação 
7.5. Informação documentada 
8.1. Planeamento e controlo 

operacional 
8.5. Produção e prestação do 

serviço/Identificação e 
rastreabilidade/propriedade do 

cliente 
8.7. Controlo de saídas não conformes 
9.1. Monitorização, medição, análise e 

avaliação 
9.1.2. Satisfação do cliente 

9.2. Auditoria interna 
9.3. Revisão pela Gestão 

10.2. Não conformidade e ação 
corretiva 

10.3. Melhoria Contínua 
 

 

2.3.2. A auditoria interna na ISO 9001 e os referenciais da A3ES 

A auditoria interna é um dos requisitos estipulados na ISO 9001:2015 para evidenciar 

o SGQ está em conformidade com os requisitos definidos na norma e pela organização 

e está eficazmente implementado e mantido (requisito 9.2). Consequentemente a 

entidade deve ter um planeamento, estabelecimento, implementação e manutenção de 

um programa de auditorias que inclua frequência, métodos, responsabilidades, 

requisitos de planeamento e reporte, o qual deve ter em consideração a importância 

dos processos envolvidos, alterações que tenham impacto na organização e os 
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resultados de auditorias anteriores (requisito 9.2.2). De igual forma, a definição dos 

critérios da auditoria, âmbito para cada auditoria; seleção de auditores, conduzir 

auditorias de modo a assegurar a objetividade e a imparcialidade do seu processo; 

assegurar que os resultados destas são comunicados à gestão relevante; empreender as 

correções e as ações corretivas apropriadas sem atrasos indevidos; reter informação 

documentada como prova do desenvolvimento do programa de auditoria e dos 

respetivos resultados, são ações que a organização deve realizar. Por sua vez, no que 

concerne ao referencial 1 da A3ES, as IES devem determinar as formas de assegurar, 

entre outras, a integridade académica, a vigilância contra a fraude académica e contra 

qualquer forma de intolerância ou discriminação em relação a estudantes ou pessoal 

docente e não-docente. De igual modo “da sua tradução num sistema interno de 

garantia da qualidade eficaz” (referencial 1 da A3ES).  

 

2.4. Estudos empíricos sobre a auditoria interna nas IES 

Em termos de análises empíricas sobre a auditoria interna nas IES, apresenta-se no 

subponto seguinte algumas das principais conclusões retiradas dos estudos analisados. 

 

2.4.1. Principais conclusões 

As principais elações dos estudos referidos anteriormente estão evidenciadas na 

tabela 2, construída com a designação do estudo, resumo das principais conclusões, 

autores e respetivo ano a que dizem respeito. 

 

Tabela 2: Conclusões principais dos estudos sobre auditoria interna nas IES 

Estudos Principais conclusões (resumo) Autor(es) 

O
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a 
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a 
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s 
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 E
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o 
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(…) “considerando a auditoria como ferramenta para avaliar o uso de 
recursos públicos (desempenho), as IES atribuem uma importância 
elevada e muito elevada a avaliação do grau de execução do plano 
de ação e dos eventuais desvios que possam existir na aplicação dos 
recursos públicos. (…) a informação constante nos relatórios (…) 

Os órgãos de gestão consideram que a informação 
disponibilizada no âmbito das auditorias internas contribui para a 
melhoria da eficácia da gestão e auxilia na tomada de decisão. 
Contudo, para que esta informação surta os efeitos desejados, é 
necessário proceder a implementação de sistemas de controlo e 
monitorização das recomendações apresentadas, com a 
implementação de auditorias de acompanhamento, bem como com 
a definição de indicadores sobre o grau de execução das 
recomendações dadas. (…).” 

Fonseca; 
Jorge; 

Nascimento 
(2020) 
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r “O Controlo Interno e a Auditoria Interna são importantes para a 
instituição (…) o sucesso da mesma passa por ter um adequado 
Sistema de Controlo Interno e (…) as informações cedidas pela 
Auditoria Interna melhoram o desenvolvimento da instituição. 

(…) se uma instituição tiver um processo de auditoria interna esta 
será mais credível do que outra que não tenha e consequentemente 
terá uma taxa de sucesso maior (…).” 

Pacheco 
(2018) 
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 (…) “consideram (…) uma peça fundamental (…). Ajuda não só no 

combate à corrupção e fraude, mas também é fulcral para o processo 
de tomada de decisão (…). 
(…) a função de auditoria é cada vez mais interveniente ao encontrar 
determinados problemas, como por exemplo, fraudes, atos ilegais, 
corrupção e também na eficiência e eficácia das organizações. O 
papel desempenhado (…), é um espelho das necessidades da 
organização. Os auditores internos tornam-se cruciais ao fornecerem 
informações sobre o estado da organização. (…)”. 

Sá 
(2018) 
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(…) “grande parte das IPES respondentes não possui um 
departamento de AI na sua estrutura organizacional e não sabe se 
está nos planos da instituição criar um. O principal fator (…) falta de 
meios humanos com formação adequada e de meios técnicos. (…) as 
IPES que têm um departamento de AI reportam maioritariamente ao 
presidente e ao conselho de gestão. 

A melhoria dos processos e operações, bem como a avaliação e 
melhoraria da eficácia dos processos de controlo e gestão do risco 
foram os objetivos mais atribuídos à AI. 
(…) os politécnicos têm melhores práticas e procedimentos de AI do 
que as universidades. (…) Com este estudo verificámos que ainda 
existe um longo percurso a percorrer para que as IPES e os seus 
órgãos de gestão estejam sensibilizados para a importância da AI.” 

Machado; 
Serra; 

Gomes 
(2017) 
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(…) “auditoria interna apresenta inúmeras vantagens (…) ao nível da 
melhoria e eficácia dos processos e das operações, a verificação e o 
cumprimento das normas e regulamentos e na prevenção de erros, 
omissões e fraudes. (…) a maior parte (…) consideram que (…) 
acrescenta valor à organização e contribuiu para melhorar as 
operações das instituições ajudando na consecução dos objetivos. 
(…) o trabalho de auditoria interna é relevante no que diz respeito à 
tomada de decisões sendo um meio para atingir um fim quanto à 
concretização dos objetivos; (…) Quanto à dependência hierárquica 
estas dependem do reitor e do conselho de administração (…). 

A maior parte das instituições contém um plano de gestão de 
riscos, corrupções e infrações conexas (…). 
(…) a atividade de auditoria interna contribui para a identificação, 
avaliação e nomeação para ações de melhoria e prevenção dos riscos 
que possam surgir nas diversas áreas da instituição (…) para o 
princípio dos 3E’s, economia, eficiência e eficácia no que toca à 
gestão, operações e processos da instituição. (…) destinada a 
acrescentar valor à organização e melhorar as suas operações e 
processos, contribuindo para a redução e eliminação de erros a que 
estes possam estar sujeitos, auxiliando a organização na consecução 
dos seus objetivos e contribuir para a melhoria da eficácia dos 
processos (…).” 

Ribeiro 
(2016) 
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3. Estudo empírico 

3.1. Metodologia 

Com a pretensão de avaliar o estado de arte atual, a metodologia utilizada no 

presente estudo derivou da recolha de dados através de inquérito por questionário, 

elaborado tendo por base alguns estudos anteriores enunciados, atualizado com as 

respetivas alterações e novas questões inerentes ao próprio tema da auditoria interna 

nos sistemas internos de garantia da qualidade. 

O inquérito foi elaborado através da plataforma GoogleDocs e enviado por e-mail 

para os 15 Institutos Públicos Politécnicos de acordo com os contactos disponibilizados 

pela Direção Geral de Ensino Superior no seu website, sendo pedido que fosse 

direcionado para o setor de auditoria interna ou responsável pelos serviços da qualidade 

destas instituições. Após a obtenção de um número baixo de respostas, foram efetuados 

contactos telefónicos para os Politécnicos que não tinham respondido com o propósito 
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s  (…) é preciso fazer mais por intermédio da legislação e da profissão 

para garantir a conformidade com os arranjos estruturais e 
funcionais das melhores práticas para que as funções de auditoria 
interna cumpram o seu papel teórico de aprimorar a governança de 
maneira consistente. Isso facilitaria a adoção (…) de melhores 
práticas e garantiria padrões de entrega consistentes com a definição 
de auditoria interna em todo o setor. 

Christopher 
(2012) 
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(…) “a Auditoria Interna tem sido impulsionada e reconhecida com 
valor acrescentado, ajudando a gestão na assunção das suas 
responsabilidades, até no que diz respeito a questões de combate à 
corrupção. (…) 

Nas Instituições (…), em que não existe Departamento/Gabinete 
de Auditoria Interna são apontadas, para além de razões de falta de 
meios humanos com formação adequada e de falta de meios 
técnicos, a falta de sensibilização dos órgãos de gestão para a 
necessidade da sua existência; 

A existência de Departamento/Gabinete de Auditoria Interna 
está relacionada com o tipo de entidade de Ensino Superior Público 
Politécnico tendo-se verificado que são os serviços centrais que mais 
desenvolvem esta atividade; (…) não está relacionada com a 
implementação do Sistema de Controlo Interno (SCI)” 

Saraiva 
(2010) 
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de sensibilizar estas entidades sobre a importância da sua participação no estudo em 

questão apelando ao preenchimento do questionário.   

O questionário encontra-se estruturado em três partes, sendo a primeira sobre 

normas e procedimentos de controlo interno, plano de gestão de riscos de corrupção e 

infrações conexas. A segunda parte sobre tipos de auditoria interna realizadas e 

existência de estruturas e a terceira em relação à auditoria interna nas IES, razões para 

a sua atividade no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade. 

 

4. Resultados e discussão do estudo empírico 

Considerando o total de respostas, obteve-se uma taxa de aproximadamente 53,33%. 

Dos respondentes, 62,50% são femininos; 50% são dirigentes, 37,50% Técnicos 

Superiores e 12,50% coordenador do gabinete planeamento e qualidade.  

 

4.1. Análise de resultados 

Questionados sobre se as IES possuem normas e procedimentos de controlo interno, 

na totalidade referem que sim. Relativamente à existência de plano de gestão de riscos 

e infrações conexas (PGRIC), 88% dos respondentes assinalaram que sim, conforme 

evidenciado no gráfico 1, o que significa que existem instituições que ainda não estão a 

cumprir a recomendação de 2009 pelo Conselho de Prevenção da Corrupção.  

 

Gráfico 1: IES com PGRIC 
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No gráfico 2 demonstra-se as principais áreas de intervenção previstas no PGRIC. Os 

recursos humanos é a área que as IES responderam que tem mais intervenção, com uma 

taxa de 19%, seguida da contratação pública com 16%. A receita, o património e a área 

académica representam 13%. A proteção de dados com 9% e 6% para segurança da 

informação e propriedade intelectual. Por último com 3% a área dos benefícios 

concedidos e a comunicação. 

 

Gráfico 2: áreas de intervenção previstas no PGRIC 
 

 
 

As principais ações/procedimentos de intervenção previstos no PGRIC respondidas 

foram: identificar as medidas implementadas para prevenir a ocorrência de riscos, com 

36,84%, evidenciado na tabela 3. Por outro lado, a promoção de ações de formação de 

sensibilização dos trabalhadores para o risco de corrupção e infrações conexas e avaliar 

a segregação de funções representam, cada uma, 21,05%. Enquanto 10,53% consideram 

que permitem desenvolver a atividade de auditoria ou promover sistemas de controlo 

interno.  
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Tabela 3: Ações/procedimentos previstos no plano 
 Nº respostas Taxa 

Promover ações de formação de sensibilização dos trabalhadores para o 
risco de corrupção e infrações conexas 4 21,05% 

Identificar as medidas implementadas para prevenir a ocorrência de 
riscos 

7 36,84% 

Desenvolver a atividade de auditoria 2 10,53% 
Avaliar a segregação de funções 4 21,05% 
Promover sistemas de controlo interno 2 10,53% 

 
Em relação à questão se a instituição é objeto de auditoria interna, a totalidade 

respondeu positivamente. Relativamente se a entidade possui departamento/gabinete 

de auditoria interna, 62,50% respondeu não, enquanto 37,50% disse sim, o que significa 

que as que não possuem deverão realizar estas auditorias em regime de outsourcing. 

Das respostas positivas obtidas desde 2008, 2018 e 2020 que têm esta estrutura a 

funcionar. Relativamente à quantidade de pessoas trabalham no 

departamento/gabinete de auditoria interna, apenas uma IES indicou quatro pessoas. 

Sobre os tipos de auditoria interna, as IES referem que são realizadas na sua maioria à 

área da qualidade, financeira/recursos humanos e a própria auditoria interna, conforme 

demonstrado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Tipos de auditoria realizadas nas IES 
 

 
 

As pessoas que trabalham no departamento/gabinete de auditoria interna, 50% 

possuem formação superior em gestão, 25% em contabilidade e outras 25% em 

auditoria. Em relação ao reporte do gabinete, 75% é ao Presidente e 25% ao Vice-

Presidente com delegação de competência do Presidente. 
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As razões que justificam a não existência de departamento/gabinete de auditoria 

interna identificadas as respostas foram ou falta de meios técnicos ou não é aplicável. 

No que concerne às razões que levaram ou poderão levar ao desenvolvimento da 

atividade de auditoria interna, as IES consideram as opções apresentadas todas como 

importantes ou muito importantes, sendo que a importância é evidenciada como muito 

importante em 100%, nas seguintes situações: “prevenir erros”, “prevenir omissões” e 

“outros”. Em relação a “outros” refere-se: “promover uma cultura de qualidade na 

organização”. O cumprimento da legalidade e otimização dos recursos públicos foram 

considerados em 50% como muito importantes. As restantes opções, demonstrado no 

gráfico 4, estão avaliadas em 75% como muito importantes. 

 

Gráfico 4: Razões para realizar auditoria interna 
 

 

Relativamente à questão de atividade de auditoria interna contribuir para a 

economia, eficiência e eficácia da organização, na sua totalidade responderam sim.  

Sobre as IES terem intenção de criar um departamento/gabinete de auditoria interna, 

40% considera que sim, enquanto 20% que não. No entanto, 40% não sabe ou não 

responderam a esta questão. 

No que respeita à importância atribuída aos sistemas que são ou poderão vir a ser 

objeto de auditoria interna, as IES, responderam como muito importante o SIGQ, com 

87,50% conforme apresentado no gráfico 5.  
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Gráfico 5: Importância da auditoria interna aos diversos sistemas 

 

 

Em relação à questão se as IES realizam auditorias internas no âmbito do SIGQ, todas 

responderam positivamente e consideram que são importantes ou muito importantes, 

conforme tabela 4. 

 

Tabela 4: SIGQ - importância das auditorias internas 
 Nº respostas Taxa 

Nada importante 0 0% 
Pouco importante 0 0% 
Moderadamente importante 0 0% 
Importante 2 25,00% 
Muito Importante 6 75,00% 

Total 8 100,00% 
 

No que concerne à instituição realizar auditorias internas através das novas 

tecnologias: 28,57% dizem que não, 14,29% não sabe/não responde e 57,14% 

responderam que sim, demonstrado na tabela 5. 

 

Tabela 5: Realização de auditorias internas através das novas tecnologias 
 Nº respostas Taxa 

Não 2 28,57% 
Não sabe/Não responde 1 14,29% 
Sim 4 57,14% 

Total 8 100,00% 
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Relativamente à questão, se os resultados das auditorias internas ao SIGQ têm 

trazido melhorias para a Instituição, a totalidade respondeu que sim. Na tabela 6 é 

demonstrada a importância que as auditorias internas têm trazido na adequação dos 

referenciais da A3ES. Do total de respostas, 87,50% consideram muito importante e 

12,50% importante estas auditorias. 

 

Tabela 6: Importância das auditorias internas na adequação dos referencias da A3ES 
 Nº respostas Taxa 

Nada importante 0 0% 
Pouco importante 0 0% 
Moderadamente importante 0 0% 
Importante 1 12,50% 
Muito Importante 7 87,50% 

Total 8 100,00% 
 

Em comparação com outros estudos, Ribeiro (2016) refere que a maior parte das 

instituições contém um PGRIC e a atividade de auditoria interna contribui para a 

identificação, avaliação e nomeação para ações de melhoria e prevenção dos riscos e de 

acordo com Saraiva (2010) combate à corrupção. No que concerne ao processo de 

auditoria interna, (Ribeiro, 2016; Sá, 2018) mencionam que ajuda não só no combate à 

corrupção e fraude, mas também é fulcral para o processo de tomada de decisão. Esta 

será mais credível em comparação com outra que não tenha, melhorando o seu 

desenvolvimento pelas informações da auditoria (Pacheco, 2018). Por outro lado, 

(Saraiva, 2010; Machado et al, 2017) referem que grande parte das instituições não 

possui um departamento, sendo igualmente o principal fator a falta de meios humanos 

com formação e de meios técnicos. Sobre as IES que possuem gabinete, estas reportam 

maioritariamente ao presidente, reitor, conselho de gestão ou administração (Ribeiro, 

2016; Machado et al, 2017; Fonseca et al, 2020).  

Relativamente à sua importância, Ribeiro (2016) refere que acrescenta valor à 

organização e contribuiu para melhorar as operações das instituições ajudando na 

consecução dos objetivos, através da redução e eliminação de erros. Por outro lado, 

(Ribeiro, 2016; Fonseca et al, 2020) referem que a informação disponibilizada contribui 

para a melhoria da eficácia da gestão e auxilia na tomada de decisão.  
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5. Considerações finais 

O atual estudo teve como propósito verificar a importância da auditoria interna no 

SIGQ das Instituições Públicas de Ensino Superior Politécnico. 

Da análise efetuada retiramos como principais conclusões, no que respeita a normas 

e procedimentos de controlo interno que todas as entidades têm e no que respeita ao 

plano de gestão de riscos e corrupção e infrações conexas a maioria também possui. Em 

relação às estruturas existentes, nomeadamente se estas entidades têm um gabinete 

de auditoria interna, concluímos que a maioria não tem, sendo a principal justificação a 

falta de meios técnicos. Esta conclusão encontra-se em concordância com as razões 

obtidas em estudos anteriores. Por outro lado, nestas IES, todas são objeto de 

auditorias. 

De realçar, a importância dada à realização de auditoria internas, que é considerada 

como muito importante no âmbito do SIGQ e respetiva melhoria que traz para as IES. 

Em síntese, verificamos que a auditoria interna no âmbito do SIGQ é fundamental para 

a melhoria nas Instituições Públicas de Ensino Superior Politécnico. 

Em termos de perspetivas futuras, sugerimos o aprofundamento deste estudo 

através da inserção de todo o ensino superior em Portugal, Politécnicos e Universidades, 

público e privado. 
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Resumo: 
As empresas procuram novas ferramentas de gestão e organização, que lhes 
permitam alcançar uma maior competitividade através da qualidade, 
fiabilidade e produtividade, assumindo-se a manutenção como um ponto 
fundamental para enfrentar tais objetivos.  
Assim, a Filosofia Lean apresenta-se como um importante modelo de gestão 
para identificar e eliminar os desperdícios, melhorando o processo 
produtivo e desta forma tornando as empresas mais competitivas. Esta 
filosofia aliada à gestão da manutenção, pode contribuir para melhorar as 
atividades da mesma, causando impactos positivos no funcionamento global 
da empresa.   
Por sua vez, a indústria está em constante transformação, e como 
consequência, os processos de produção são cada vez mais complexos e 
mais variáveis, fruto da quarta revolução industrial ou Indústria 4.0. Este 
conceito visa uma aproximação entre os processos de produção físicos e os 
processos de informação e comunicação, que são fornecidos por tecnologias 
que atuam através de sistemas integrados, sensores e dispositivos móveis 
capazes de se comunicarem entre si através da internet.  
Sendo a gestão da manutenção primordial e com base na necessidade das 
empresas em conseguirem alcançar altos níveis de eficiência e eficácia dos 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       256 

seus sistemas produtivos, este estudo propõe um novo modelo de aplicação 
que combina os conceitos de Manutenção, Filosofia Lean e Indústria 4.0. 

 

Palavras-chave: Filosofia Lean, Gestão da manutenção, Indústria 4.0, 
Manutenção.  

 

Abstract: 
Companies are looking for new management and organization tools that 
allow them to achieve greater competitiveness through quality, reliability, 
and productivity, assuming maintenance as a fundamental point to face 
these goals. 
Thus, the Lean Philosophy presents itself as an important management 
model to identify and eliminate waste, improving the production process 
and thus making companies more competitive. This philosophy, combined 
with maintenance management, can contribute to improving its activities, 
causing positive impacts on the company's global operation. 
In turn, industry is constantly changing, and consequently, production 
processes are increasingly complex and more variable, the result of the 
fourth industrial revolution or Industry 4.0. This concept aims to bring 
together physical production processes and information and communication 
processes, which are provided by technologies that work through integrated 
systems, sensors, and mobile devices capable of communicating with each 
other over the internet. 
As maintenance management is essential and based on the companies' need 
to achieve high levels of efficiency and effectiveness in their production 
systems, this study proposes a new application model that combines the 
concepts of Maintenance, Lean Philosophy, and Industry 4.0. 

 

Keywords: Industry 4.0, Lean Philosophy, Maintenance, Maintenance 
Management. 

 

 

1. Introdução 

Num mercado cada vez mais competitivo, é necessário que as empresas apostem na 

melhoria dos seus processos produtivos, com o objetivo de responder de forma mais 

rápida e eficaz às necessidades do mercado, mantendo a qualidade dos produtos, e 

baixando o custo dos mesmos. Deste modo, devem de procurar novas ferramentas de 

gestão e organização, e empenhar esforços nas áreas que estão dentro do seu controlo, 

começando pelo chão de fábrica (Nissoul et al., 2020; Ebrahimi et al., 2019). 
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Uma das áreas suscetíveis de aumentar a eficiência das empresas industriais é a 

manutenção. Esta tem ganho cada vez maior importância nas empresas, pois 

anteriormente a manutenção era uma área com pouca importância, já que as atividades 

de manutenção só se realizavam quando o equipamento avariava, sendo vista por 

muitos como um “mal necessário”, que só devia de ser realizada quando era 

absolutamente necessário (Poór et al., 2019; Coelho et al., 2020). 

Deste modo, e para conseguir acompanhar a volatilidade e crescimento do mercado 

atual, os responsáveis de serviços da manutenção, tem vindo a procurar novas 

abordagens para atingir elevados níveis de eficácia e eficiência, e aos mesmo tempo 

conseguir aumentar a satisfação do cliente (Santos & Santos, 2020; Stefani et al., 2021). 

De modo a tornarem-se competitivas são muitas as empresas que optam por 

implementar metodologias de trabalho que as orientem e sirvam como guia para 

perseguir a melhoria contínua, neste sentido a Filosofia Lean surge como modelo 

promissor e gerador de resultados efetivos, com o objetivo de eliminar ou reduzir os 

desperdícios, e consequentemente reduzir os custos de produção (Santos & Santos, 

2020; Stefani et al., 2021). 

A Filosofia Lean tem várias ferramentas associadas, sendo uma destas o Gemba Walk 

ou realização de visitas regulares ao chão de fábrica, através da observação dos 

processos, sendo uma das melhores práticas para a identificação de potenciais 

problemas de segurança, identificar fontes de desperdício, estado do equipamento e 

estabelecimento de diálogo com os colaboradores, permitindo assim manter com 

melhor controlo tudo o que ocorre dentro do chão de fábrica. Contudo, esta 

metodologia apresenta algumas limitações provocadas pela falta ou má comunicação 

entre os operadores e os responsáveis do Gemba Walk, fazendo com que a recolha de 

informação nem sempre seja precisa não refletindo de forma fidedigna o está a ocorrer 

no chão de fábrica (Cruz & Nieves, 2018; Ranjan & Shinde, 2018). 

A evolução de novas tecnologias e a sua introdução nos processos de produtivos está 

a transformar a indústria, levando as empresas a adaptarem os seus processos como 

forma de se destacarem no mercado, obtendo assim vantagens competitivas duradoras 

para se diferenciarem perante os seus concorrentes. É a partir destas estratégicas que 

o processo da Indústria 4.0 tem vindo a ganhar maior destaque, sendo também 

denominada como a quarta revolução industrial. Esta fundiu as novas tecnologias e 
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inovações de forma muito mais rápida e amplia do que nas revoluções anteriores, 

caracteriza-se por proporcionar a criação de novos sistemas de fabrico virtuais e físicos, 

possibilitando fábricas inteligentes (Sakurai & Zuchi, 2018; Tartarotti et al., 2018). 

A filosofia Lean e a Indústria 4.0, apresentam semelhanças e compartilham os 

mesmos objetivos gerais que passa por um aumento de produtividade e flexibilidade 

que juntamente com a manutenção irá contribuir para que as empresas consigam atingir 

mais facilmente altos níveis de eficiência e eficácia dos seus sistemas produtivos (Ikeziri 

et al. 2020; Stefani et al., 2021). 

As fábricas inteligentes, como parte da Indústria 4.0, são cada vez mais complexas 

em termos de equipamentos tecnológicos, manutenção e controlo de processos de 

fabrico em geral. O ambiente dinâmico leva a uma adaptação dos processos de 

manutenção e assim como de quase todos os aspetos organizacionais (Ikeziri et al. 2020; 

Stefani et al., 2021). 

Como resultado, e pela lacuna na aquisição de informações que por vezes ocorre 

quando se realiza o Gemba Walk, foi desenvolvido um sistema que integra os conceitos 

da Filosofia Lean, Indústria 4.0 e Manutenção que proporcionará uma melhora aquisição 

de informações tais como tempos de paragens, tempo de ciclo, entre outros 

indicadores, permitindo uma melhor gestão das intervenções da manutenção, bem 

como a nível produtivo. 

 

2. Revisão bibliográfica de modelos de aplicação conjunta 

Manutenção Lean e Indústria 4.0 

Através da revisão bibliográfica foi possível identificar uma grande variedade de 

trabalhos científicos que abordam arquiteturas de melhoria contínua da gestão da 

manutenção. Deste modo, para a construção do sistema, e após análise de vários artigos 

científicos publicados foram escolhidos 26 modelos. Após a leitura e análise dos mesmos 

foram selecionados 5 destes, que combinam os conceitos Manutenção, Filosofia Lean e 

Indústria 4.0, para uma análise mais detalhada. Estes foram escolhidos tendo em conta 

vários critérios como: melhoria dos processos produtivos e na tomada de decisão, 

monitorização dos equipamentos, melhoria contínua dos processos, melhoria da 
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intervenção da manutenção, manutenção inteligente e flexibilidade de aplicabilidade 

dos modelos. 

Biedermann et al. (2016), desenvolveram um modelo de manutenção inteligente 

para a otimização de recursos e riscos, que tem como objetivo melhorar a eficiência e 

eficácia da gestão de ativos. A parte inteligente, representa a perspetiva de eficácia, 

Lean Smart Maintenance (LSM), esta proporciona uma gestão de manutenção 

inteligente com o foco na melhoria permanente. A parte Lean, é a perspetiva de 

eficiência da abordagem LSM. O principal objetivo desta filosofia, é a redução de perdas 

na entrada dos sistemas de gestão da manutenção, com uma orientação a recursos 

sustentáveis. O modelo apresentado pelos autores foi implementado na indústria do 

aço, mais concretamente num laminador de aço (Biedermann et al., 2016). 

Para a correta implementação do modelo proposto por Biedermann et al. (2016) 

(Figura 1), inicialmente, deve de ser realizada uma avaliação e classificação dos ativos. 

Estes são avaliados, por meio de uma ferramenta de avaliação estruturada, podendo ser 

identificados os ativos críticos de um sistema de produção. Esta é uma fase importante 

no processo de identificação da estratégia da manutenção, já que ajuda a concentrar 

recursos limitados em ativos críticos. A avaliação é realizada por uma equipa composta 

por especialistas de manutenção e operadores que tenham experiência com os ativos 

do chão de fábrica, com recurso à metodologia Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). 

Todo o processo deve de ser documentado, pois apoiará o conhecimento da gestão na 

manutenção de acordo com o pretendido com o LSM. Após a avaliação e classificação 

dos ativos com recurso ao MATLAB procede-se ao agrupamento dos riscos por meio do 

algoritmo K-means. Com a avaliação, classificação e a análise de riscos feita, é efetuada 

a escolha dos ativos para reajustar as atividades de manutenção. Após todo este 

processo, procede-se à monitorização dos ativos que foram escolhidos previamente 

(Biedermann et al., 2016). 

O modelo proposto por Biedermann et al. (2016) e após a sua implementação no caso 

de estudo permitiu identificar várias oportunidades de melhoria. A avaliação de risco, 

forneceu uma base importante para as decisões de gestão de ativos estratégicos. 

Adaptação da estratégia de manutenção, por meio da Filosofia Lean, reduziu vários 

riscos sem fazer investimentos de elevada dimensão. A indústria 4.0 ajuda a desenvolver 

um modelo de prognóstico de avarias (Biedermann et al., 2016). 
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Figura 1 – Modelo do processo LSM. 

 
Fonte: Adaptado de Biedermann et al. (2016) 

 

Shahin et al. (2020) desenvolveram um sistema de suporte de decisão Kanban 

Estimated Actual Total (EAT) baseado em nuvem como mostra a figura 2 para 

demonstrar a integração de uma tecnologia da Indústria 4.0 (computação em nuvem) e 

uma ferramenta Lean (Shahin et al., 2020). 

 

Figura 2 – Elementos fundamentais da nuvem Kaban. 

 
Fonte: Adaptado de Shahin et al. (2020) 
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O Kanban tem algumas limitações no que concerne a uma visão corporativa de gestão 

de recursos. Deste modo os autores desenvolveram uma plataforma que fornece uma 

visão holística da gestão de operações, usando a tecnologia em nuvem que proporciona 

a Indústria 4.0. Este sistema de suporte na tomada de decisão, combinado com uma 

metodologia robusta de melhoria contínua, pode contribuir para uma melhor tomada 

de decisão. O modelo proposto é desenvolvido e implementado numa empresa genérica 

de gestão de operações de serviços, utilizando uma plataforma em nuvem (Shahin et al., 

2020). 

A estrutura proposta como mostra a figura 2 consiste em seis elementos 

fundamentais que podem ser ligados e desligados, ampliados a partir de qualquer 

navegador moderno. Os seis elementos incluem uma chave de licença do sistema, que 

determina o tamanho e escala do mesmo (Plano de Serviço). O banco de dados, que 

contém informações relevantes da produção. Um servidor baseado em nuvem, que 

possui todas as páginas da web e itens (Servidor de aplicação). Um sistema de 

autenticação de usuário, para que estes possam aceder por meio das credenciais de e-

mail da empresa. A interface do usuário contém o menu principal e submenus que 

podem ser acedidos por vários utilizadores, onde também podem ser contemplados as 

regras necessárias para a entrada de dados e tarefas de relatórios (Shahin et al., 2020). 

A figura 3 mostra as etapas a seguir para a implementação do sistema. A primeira 

etapa é construir o valor total estimado do trabalho e as atividades individuais a realizar. 

A segunda, é estabelecer um cronograma. Normalmente, trata-se de uma análise de 

capacidade e requisitos com base nos recursos existentes. A terceira etapa, é uma 

simulação do sistema de suporte à decisão. A quarta etapa, consiste em reunir as 

quantidades reais de produção. As horas de trabalho utilizadas, o número de produtos 

de má qualidade e as horas de produção perdidas devido ao tempo de inatividade. A 

última etapa, é exibir o progresso do trabalho e da atividade com base no sistema 

Kanban EAT que pode ser visto por meio de vários dispositivos que tenham acesso à 

internet (Shahin et al., 2020). 
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Figura 3 – Estrutura de implementação da nuvem Kanban. 

 
Fonte: Adaptado de Shahin et al. (2020) 

 

Magadán et al. (2019) desenvolveram um sistema low-cost de monitorização de 

motores elétricos em tempo real. O sistema será a base para a deteção de anomalias 

operacionais e um futuro sistema de manutenção preditiva. De modo que o sistema não 

tenha um custo elevado, este foi desenvolvido com componentes de hardware e 

software de baixo custo, como módulos multisensores e gateway, software de código 

aberto e uma versão gratuita de um serviço de análise da Internet of Things (IoT) 

(Magadán et al., 2019). 

O funcionamento do sistema de modo geral, é feito por meio de sensores acoplados 

nos motores a monitorizar. O gateway por sua vez envia os dados recolhidos pelos 

sensores para a Cloud (nuvem), onde será possível o armazenamento, tratamento e 

visualização dos dados por meio do ThingSpeak, com recurso a um computador 

(Magadán et al., 2019). 

Como se pode observar na figura 4, o sistema é composto por três camadas. A 

primeira camada é composta por sensores IoT, que permitem a recolha de toda a 

informação desejada. Nesta camada é também realizada a filtragem, agregação e 

transformação de dados. Esta camada é constituída por um modulo multisensor de 

baixo custo, SensorTag CC2650, da Texas Instruments, que tem um processador ARM 

Cortex-M3, 128 KB de memoria flash programável e cinco sensores integrados, incluindo 

sensores de movimento (MPU9250) e humidade (HDC1000).  Também tem um 
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acelerómetro, um magnetómetro e um giroscópio, medindo vibrações com frequência 

de 1 KHz. O módulo suporta comunicação sem fio por meio de Bluetooth. A segunda 

camada é formada por gateways, que têm como função recolher os dados dos vários 

sensores e fazer a ligação com a última camada. Os elementos que constituem a segunda 

camada são os gateways, computador de bordo Raspberry Pi 3 Model B+, que tem 1 GB 

de RAM, uma porta HDMI e 4 USB 2.0, bem como entradas para conectar uma câmara 

e um touchscreen. A última camada, é onde todos os dados relevantes são 

armazenados, analisados e visualizados por meio de um sistema de armazenamento e 

um serviço de análise da IoT. As duas primeiras camadas ajudam a distribuir o 

processamento da informação entre os sensores e a Cloud, melhorando a velocidade e 

reduzindo a quantidade de dados a transferir (Magadán et al., 2019). 

 

Figura 4 – Arquitetura do sistema low-cost de monitorização de motores elétricos em 

tempo real. 

 
Fonte: Adaptado de Magadán et al. (2019) 

 

Apesar do sistema permitir recolher informações sobre as vibrações do motor 

elétrico, estas não são suficientes. Assim é necessário utilizar o Fast Fourier 

Transformation (FFT) sobre as acelerações medidas no motor. O FFT foi calculado no 

módulo multisensor e no gateway. Com o módulo é utilizado o software CMSIS DSP, 

projetado para uso em dispositivos baseados no processadores Cortex-M. Os módulos 

multisensores e gateways comunicam-se entre si por meio de Bluetooth, que é usado 
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para transmitir pequenos pacotes de dados recolhidos pelos sensores. De modo a 

conectar com a última camada os gateways transferem os dados por meio de HTTP para 

a API REST ThingSpeak (Magadán et al., 2019).  

Ashjaei & Bengtsson (2017), desenvolveram sistema para melhorar a gestão da 

manutenção inteligente. Como mostra a figura 5, o sistema é composto por duas 

camadas. A primeira camada é composta pelos recursos físicos: fábrica, máquinas e 

equipamentos, tablets, sala de monitoramento e por dispositivos de armazenamento de 

dados e processamento, que tem como função de fazer a conexão e filtragem dos dados 

recolhidos da fábrica, máquinas e equipamentos para segunda camada. A última 

camada, Camada em nuvem, é composta por uma unidade de processamento e 

armazenamento de dados. A comunicação entre as duas camadas é possível pela rede 

local, no entanto, o sistema pode suportar dados vindos do exterior pela rede de longa 

distância também existente no sistema. O funcionamento do sistema consiste na 

recolha de dados por meio de sensores que estão acoplados aos recursos físicos. Após 

a recolha dos dados e o seu devido tratamento, estes são enviados para a sala de 

monitoramento bem como para os dispositivos móveis, que permitem fazer o 

acompanhamento em tempo real do estado dos recursos físicos. A rede local, como a 

rede de longa de distância permitem o controlo e monitoramento a todo o instante, e 

caso o sistema detete uma anomalia, este emite um aviso (Ashjaei & Bengtsson, 2017). 

 

Figura 5 – Plataforma proposta para a gestão da manutenção inteligente. 

 
Fonte: Adaptado de Ashjaei & Bengtsson, (2017) 
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Islas et al. (2019), desenvolveram um protótipo que permite a monitorização 

contínua da condição dos fornos de fundição de Alumínio. A fundição é um processo 

que permite que o alumínio derretido seja transformado em produtos. Deste modo, o 

Alumínio deve de estar a temperatura constante, tornando o forno num elemento 

importante neste processo e o controlo da temperatura torna-se fundamental. O 

protótipo permite monitorizar os fornos para que estes operem a temperaturas que 

oscilam entre os 600˚C e 620˚C (Islas et al., 2019). 

O sistema de monitoramento proposto, usa a tecnologia XBee para construir uma 

rede de sensores sem fio. O controlador da rede irá enviar as informações recolhidas 

dos fornos para uma rede local por meio da internet como mostra a figura 6 (Islas et al., 

2019). 

 

Figura 6 – Arquitetura do sistema de monitorização. 

 
Fonte: Adaptado de Islas et al. (2019) 

 

A rede de sensores sem fios é responsável pela medição da corrente elétrica do forno 

e pelo envio para o coordenador e a constituição de cada sensor pode ser observado na 

figura 7 a). O coordenador é o gestor da rede e receberá os dados enviados pelos 

sensores e identifica a origem de cada dado, que por sua vez exibirá na rede da empresa 

por meio de um servidor Web inserido no Arduino Mega como mostra a figura 7 b). 

Graças à Internet das coisas o departamento de manutenção pode ser alertado por e-

mail da existência de qualquer anomalia existente em cada um dos fornos. Também é 
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possível armazenar os dados obtidos na nuvem, para tal utiliza-se um Raspberry Pi (Islas 

et al., 2019). 

 

Figura 7 – Arquitetura segundo Islas et al.  

a) Arquitetura do nó sensor; b) Arquitetura do coordenador. 

 
Fonte: Adaptado de Islas et al. (2019) 

 

Para a implementação do protótipo proposto por Islas, et al. (2019) é necessário o 

software X-CTU, e os componentes de hardware: módulos Xbee Pro S2B, projetados com 

o protocolo Zigbee, XBee shield, Ethernet shield, Arduino Uno, Arduino Mega, Raspberry 

Pi, uma fonte de alimentação e um transformador, a rede local, IoT e uma Dashboard 

(Islas et al., 2019). 

 

2.1. Identificação de vantagens e limitações dos modelos selecionados  

Embora os cinco modelos selecionados abordem alguns dos conceitos de interesse 

para o presente estudo e tenham algumas semelhanças como a monitorização em 

tempo real da condição dos recursos físicos, estes apresentam algumas vantagens e 

limitações.  

Apesar do modelo LSM abordar os três conceitos, Manutenção, Filosofia Lean e 

Indústria 4.0 como é pretendido, este não é de todo específico em todas as fases da 

implementação do mesmo. Na fase da monitorização dos ativos não está descrita como 

foi implementada nem qua componentes de hardware, software foram utilizados, 
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surgindo dúvidas do modo como foi realizado a monitorização dos ativos escolhidos. 

Outra limitação, é o facto de o modelo proposto ter sido só implementado num tipo de 

indústria que é caracterizada por ter ativos de elevados custos e o sistema produtivo em 

cadeia, também este com altos custos de falha, não sabendo se este sistema é replicável 

numa empresa de pequena ou média dimensão. Para além das limitações descritas a 

avaliação de risco é um processo demorado e mesmo com a criação de uma ferramenta 

de avaliação de critérios não foi possível avaliar todos os objetivos importantes. 

O sistema desenvolvido por Shahin et al. (2020) aborda dois dos três dos conceitos: 

Filosofia Lean e Indústria 4.0 não abordando o conceito de Manutenção. Este, permite 

a visualização em tempo real do processo de produção, quantidade produzida real, 

horas de trabalho utilizadas, número de itens com má qualidade, assim como o número 

de paragens da linha. O sistema proposto contribui para melhorar o sistema produtivo 

e obter indicadores importantes do mesmo, permitindo ter uma melhor tomada de 

decisão. Embora o sistema esteja descrito, este não está detalhadamente, faltando uma 

descrição mais pormenorizada quer dos constituintes necessários para compor o 

sistema (hardware e software), bem como as fases de implementação. 

O sistema proposto por Magadán et al. (2019) envolve os conceitos Manutenção e 

Indústria 4.0, é um sistema de fácil implementação e económico no ambiente industrial. 

Apesar de ser um sistema atrativo em termos económicos, este ainda precisa de ser 

mais desenvolvido para que seja mais completo, pois necessita da criação de um sistema 

de deteção automática de anomalias, a rotulação de todos os dados recebidos e 

armazenados na nuvem, bem como o desenvolvimento de um modelo preditivo para 

estimar a probabilidade de falha do motor, ajudando para a redução dos custos de 

manutenção. 

Ashjaei & Bengtsson (2017), propõem um sistema que interage com os conceitos 

Manutenção e Indústria 4.0. O sistema pretende adequar-se a alguns problemas como 

a velocidade e segurança dos dados. Este sistema permite a monitorização da vibração 

podendo ainda ser introduzida no sistema algumas ações como por exemplo aumento 

e diminuição da velocidade de rotação de forma remota, contribuindo assim para a 

redução da vibração. Para além da rede local, este possibilita a interação com elementos 

externos pela rede de longa distância trazendo mais vantagens na comunicação entre 

vários dispositivos internos e externos. 
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O Protótipo que Islas et al. (2019) desenvolveram apesar de este ter sido projetado 

para monitorizar a temperatura dos fornos revelou-se importante para melhorar o 

desempenho da manutenção. Este sistema pode ser melhorado pela versatilidade e ser 

aplicado em diferentes domínios e em diferentes parâmetros a monitorizar, contudo 

não aborda o conceito da Filosofia Lean. 

Assim, os cinco sistemas abordam alguns dos três conceitos alvo do estudo, sendo o 

modelo proposto por Biedermann et al. (2016) o que aborda todos os conceitos, 

contudo este é mais complexo que os restantes. O sistema proposto que Shahin et al. 

(2020) desenvolveram envolve os conceitos da Filosofia Lean e Indústria 4.0 e não 

contempla o conceito da manutenção. Os sistemas propostos por Magadán et al. (2019), 

Ashjaei & Bengtsson (2017) e Islas et al. (2019) tem por base a Indústria 4.0 e a 

Manutenção não interagindo a Filosofia Lean, que possibilitaria obter um melhor 

desempenho e melhoria contínua quer do sistema produtivo como no departamento da 

Manutenção. 

Os cinco sistemas propostos apresentarem algumas limitações semelhantes como 

distância máxima entre os vários dispositivos que compõem o sistema, pois quanto 

maior a distância entre estes, menor será a quantidade de dados recolhidos. Outra 

limitação, tem haver com a quantidade de dados a recolher e analisar, sendo o que está 

por de trás deste problema para além da quantidade de dados a recolher é a 

complexidade dos mesmos. Embora um dos sistemas propostos tenha em consideração 

em melhorar a segurança do sistema, os sistemas analisados têm ainda algumas lacunas 

neste sentido. 

 

3. Proposta de uma metodologia de Manutenção Lean em 

ambiente da Indústria 4.0  

Embora tenha sido possível verificar pela análise das arquiteturas já existentes para 

a melhoria contínua da gestão da manutenção que alguns dos sistemas propostos 

combinassem os conceitos: Manutenção, Filosofia Lean e Indústria 4.0, estes são na sua 

maioria de maior complexidade no que diz respeito à sua implementação. Nas restantes 

arquiteturas analisadas que abordam os três conceitos alvos de análise, foi possível 

destacar vários pela simplicidade do sistema e flexibilidade de aplicação, contudo 
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nenhum que tivesse a interação dos três conceitos. O sistema apresentado baseou-se 

sobretudo na arquitetura recentemente proposta por Magadán et al. (2020). 

O sistema proposto, é uma adaptação e melhoria dos sistemas apresentados 

anteriormente, de forma a adequar-se e enquadrar-se da melhor forma aos objetivos 

delineados. Para a conceção deste, definiu-se que teria por base a Indústria 4.0, pela 

capacidade que este conceito fornece na monitorização em tempo real das máquinas e 

equipamentos, o que possibilita a recolha com precisão de parâmetros de elevada 

importância que com a sua análise contribuirá para uma melhor toma de decisão, quer 

no sistema produtivo bem como no planeamento ou intervenção da manutenção, o que 

fará melhorar consideravelmente o desempenho produtivo da empresa, trazendo 

consigo uma melhor gestão e utilização dos recursos utilizados. 

A Indústria 4.0 traz consigo significativas vantagens para as empresas e o setor da 

manutenção não é exceção, já que estas novas contribuições, facilitam os controlos e 

acessos remotos, assim como a automação dos processos e dispositivos. O incremento 

das tecnologias que a Indústria 4.0 facilita como referido, proporciona uma melhor 

recolha e análise de dados importantes como tempos de paragens, tempo de ciclo, 

tempo de reparação, entre outros, trazendo consigo vários benefícios como a redução 

dos tempos de paragens não programadas, melhoramento no fluxo de produção de 

forma contínua, redução de riscos, aumento da segurança e preservação do meio 

ambiente. 

De modo a beneficiar das vantagens que a Indústria 4.0 proporciona e melhorar os 

vários sistemas analisados anteriormente e em particular o sistema desenvolvido por 

Magadán et al. (2020), introduziu-se a Filosofia Lean, pois esta metodologia de gestão 

possibilitará juntamente com a Indústria 4.0 obter uma melhoria contínua quer no 

sistema produtivo como no departamento da manutenção. A introdução da Filosofia 

Lean na manutenção vem contribuir para melhorar este departamento que é parte 

integrante e fundamental no processo produtivo de qualquer indústria, que fará 

melhorar consideravelmente o desempenho das atividades da manutenção, bem como 

na qualidade das intervenções da mesma. 

O sistema foi desenvolvido para que a sua implementação ocorra apenas numa parte 

da empresa, e neste caso será aplicado ao chão de fábrica, assim como no departamento 

da manutenção. Este, para além de ser de fácil aplicação, é composto por elementos de 
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baixo custo, tornando-o num sistema de monitorização de máquinas e equipamentos 

versátil, económico que pode ser utilizado em qualquer contexto empresarial. 

Na figura 8 é possível observar o sistema proposto. Este, é composto por três 

camadas que permitiram após a sua implementação assegurar a monitorização de 

forma contínua e precisa dos indicadores mais relevantes da manutenção e dos 

processos produtivos como a disponibilidade intrínseca e operacional, Tempo médio de 

reparação, Tempo médio entre falhas, Tempo de ciclo e Eficiência global do 

equipamento. A primeira camada é composta pelos recursos físicos: máquinas e 

equipamentos, sensores, tablets e pelos operadores e técnicos de manutenção que 

recebem alertas e dados em tempo real. A segunda camada, comunicação, permite fazer 

a conexão entre as várias camadas e os dispositivos de visualização móveis ou fixos. A 

terceira camada, nuvem, é composta por um serviço de plataforma da internet das 

coisas e o sistema de armazenamento e processamento de dados. A par da arquitetura 

a implementar, o sistema carece da implementação da Manutenção Produtiva Total ou 

Total Productive Maintenance (TPM). 

Também é de salientar que a metodologia proposta, teve como base a gestão da 

manutenção, os seus indicadores, e que este possa também fornecer dados relevantes 

para melhorar a gestão dos processos produtivos. 

Assim, a metodologia apresenta flexibilidade de aplicação e pode ser facilmente 

adaptada de forma a poder monitorizar de forma contínua e em tempo real vários 

outros parâmetros como a vibração e ruído, temperatura, entre outros. 
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Figura 8 – Proposta do modelo de aplicação que combina os conceitos de 

Manutenção, Filosofia Lean e Indústria 4.0 

 
Fonte: Autor 

 

3.1. Descrição do funcionamento da metodologia proposta 

O sistema é apoiado pela rede de internet local (sem fios) e vários dispositivos que 

permitem a recolha dos dados, armazenamento e visualização dos mesmos por meio de 

dispositivos móveis ou fixos.  

De modo a possibilitar a comunicação entre os diferentes componentes que 

compõem o sistema, é possível encontrar várias soluções como o Wi-fi, Global System 

for Mobile (GSM) ou Bluetooth Low Energy (BLE). Para realizar a comunicação entre os 

componentes do sistema foi escolhido a tecnologia BLE, que é uma tecnologia de 

comunicação sem fios. O BLE permite reduzir os consumos de energia em dispositivos 

que não precisão de transmitir grandes volumes de dados, consumindo muito menos 

energia, quando comparado com o Bluetooth clássico sendo uma opção em aplicações 

que tenham capacidade de energia limitada.  

A monitorização das máquinas e equipamentos, total de peças produzidas com ou 

sem defeitos é realizada por meio de sensores sem fios que recolhem e transmitem os 

dados para o gateway (Figura 9). Caso ocorra uma paragem, o operador com recurso a 

um tablet, smartphone ou um dispositivo ligado à internet classifica o tipo de paragem. 

A classificação da paragem é efetuada acedendo à plataforma de internet do 
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ThingSpeak, onde possibilita não só a inserção da classificação das paragens, mas 

também a visualização de todos os indicadores associados à máquina ou de outros 

dados relevantes na gestão da manutenção como do processo produtivo.  

 

Figura 9 – Monitorização de tempo de paragens, tempo de funcionamento, total de 

peças com e sem defeitos produzidas 

 
Fonte: Autor 

 

O gateway por sua vez, tem como objetivo receber os dados de todos os sensores 

existentes no chão de fábrica como mostra a figura 10. Este processa os dados enviados 

pelos sensores e após o processamento dos mesmos, envia para o servidor situado na 

nuvem. 

 

Figura 10 – Interface do Gateway com a camada Nuvem 

 
Fonte: Autor 
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Na última camada, o processador armazena toda a informação e faz de interface para 

a visualização dos dados em tempo real com recurso a uma versão gratuita do 

ThingSpeak, um serviço de plataforma da internet das coisas que permite agregação, 

análise de fluxo de dados e visualização em tempo real, por meio dos vários dispositivos 

existentes no chão de fábrica como computadores, tablets, dashboards, touchscreens, 

smartphones, entre outros dispositivos. A figura 11 descreve o funcionamento acima 

descrito de forma esquemática e resumida. 
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Figura 11 – Fluxograma da descrição do funcionamento do sistema 

 
Fonte: Autor 
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4. Discussão dos resultados 

O modelo desenvolvido quando comparado com os sistemas de monitorização 

apresentados anteriormente, possui algumas semelhanças no que concerne à sua 

função básica: monitorização em tempo real de parâmetros, ser de fácil aplicação e de 

baixo custo, contudo este foi concebido para que possa dar uma melhor resposta nas 

mais variadas áreas, tipos e dimensões industriais. Este difere dos modelos 

apresentados e analisados pela novidade da combinação dos conceitos: Manutenção, 

Filosofia Lean e Indústria 4.0 e no foco principal, pois este tem como função, a aquisição 

de dados relativos à gestão da manutenção e produtivo e não na monitorização de 

parâmetros de condição como temperatura, vibração e ruido, entre outros. Não 

obstante, o modelo apresentado pode ser facilmente adaptado, e ter dois objetivos: 

monitorização dos indicadores de gestão da manutenção e a monitorização do estado 

do funcionamento de máquinas de forma remota, conferindo enorme versatilidade e 

aplicação em mais variadíssimas indústrias e aplicações.  

Os componentes que constituem o modelo integram-se nas máquinas, de forma não 

intrusiva, possibilitando assim a utilização deste sistema em máquinas antigas e 

recentes e potenciar a comunicação entre estas. A comunicação entre os vários 

dispositivos é realizada sem fios, fazendo o sistema modular e de custo reduzido.  

A utilização deste modelo em empresas vem trazer várias vantagens quer ao nível da 

gestão da manutenção como ao nível produtivo, melhorando significantemente o 

desempenho destas, possibilitando e potenciando uma maior troca de informações 

entre estas duas áreas em tempo real de forma rápida, fácil e precisa, contribuindo para 

uma melhor tomada de decisão.  

O modelo para que seja de baixo custo acaba por ser influenciado no que concerne à 

distância entre os vários dispositivos que o compõem, ou seja, quanto maior for a 

distância entre os vários dispositivos, menor será a qualidade de comunicação entre 

estes, pois nem todos os elementos possuem o mesmo alcance de comunicação, 

causando algumas limitações, influenciando a aquisição dos dados. Esta situação pode 

ser contornada com a alteração do protocolo de comunicação e dos dispositivos 
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escolhidos, contudo o custo de implementação da arquitetura irá estar diretamente 

dependente do custo dos dispositivos escolhidos. 

Como referido o modelo carece da implementação da Manutenção Produtiva Total. 

Esta metodologia juntamente com a implementação do sistema de monitorização em 

tempo real, irá trazer vários outros benefícios à empresa, quer ao nível da manutenção, 

produtivo bem como noutras áreas também estas importantes para o bom 

funcionamento da empresa, como a área administrativa, gestão de topo pelo 

envolvimento e implicação que os vários elementos têm no dia a dia. Esta metodologia 

contribuirá, para melhorar vários indicadores, o desempenho global da empresa, 

também permitirá alcançar e manter o estado das máquinas num estado de 

conservação ideal de modo a evitar avarias inesperadas, perdas de velocidade e 

qualidade do sistema produtivo, bem como na redução de defeitos no sistema 

produtivo, com a introdução da Manutenção Autónoma. 

 

5. Conclusão  

Para que as empresas consigam sobreviver, as partes constituintes da mesma devem 

estar necessariamente em sintonia com os objetivos gerais e das políticas de 

manutenção não podendo nenhuma delas constituir exceção. Assim, a manutenção é 

um fator determinante e imprescindível para qualquer empresa. 

Desta forma, os responsáveis de serviços da manutenção, têm procurado novas 

abordagens que possam contribuir não só para melhorar o sistema produtivo, mas 

também corresponder da melhor forma às necessidades do mercado. 

Assim, uma gestão da manutenção eficiente e eficaz, contribui para melhorar 

significativamente o desempenho da gestão da manutenção, assim como do sistema 

produtivo, a gestão dos ativos, e consequentemente na resposta da procura do mercado 

e na satisfação dos clientes. 

Uma das formas que permite evidenciar o que está a ocorrer no sistema produtivo, 

é realizar visitas regulares ao chão de fábrica ou Gemba Walk, e retirar todos os dados 

importantes, como tempo de ciclo, tempo paragens programadas e não programadas, 

fazer uma identificação de fontes de desperdícios, entre outras dados relevantes. 

Apesar desta metodologia contribuir significativamente para o melhoramento do 
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desempenho do sistema produtivo e manutenção, por vezes, esta não é devidamente 

aplicada quer seja pela falta ou má comunicação entre os responsáveis do Gemba Walk 

e os operadores ou na recolha dos tempos. 

Face a esta lacuna, desenvolveu-se um modelo de aplicação conjunta que combina a 

Manutenção, Filosofia Lean e Indústria 4.0 que permite a monitorização em tempo real 

de indicadores importantes como, disponibilidade intrínseca e operacional, Tempo 

médio de reparação, Tempo médio entre falhas, Tempo de ciclo, Eficiência global do 

equipamento, que permitem evidenciar de uma forma mais clara e precisa o que está a 

ocorrer no chão de fabrica, bem como apoiar os responsáveis de serviços de 

manutenção na tomada de decisão, como na gestão do sistema produtivo. 

O modelo desenvolvido é constituído por sensores que recolhem informações, 

tempos de paragens e quantidade peças produzidas com e sem defeito, que por sua vez 

enviam para o gateway. Este, tem a função de receber os dados enviados pelos vários 

sensores acoplados nas máquinas, e enviá-los para a nuvem, onde toda a informação 

relevante é armazenada e processada com recurso a uma aplicação gratuita da internet 

das coisas, ThingSpeak. Esta permite para além do tratamento de dados, a visualização 

em tempo real dos mesmos bem como a classificação das paragens por parte dos 

operadores. 

O modelo poderá se tornar numa ferramenta útil quer para a área produtiva como 

para a área da manutenção. Apesar do mesmo tenha sido projetado para a 

monitorização dos indicadores mais relevantes da gestão da manutenção e dos sistemas 

produtivos, devido à versatilidade do mesmo, este pode ser utilizado em diferentes 

domínios quer ao nível do sistema produtivo, indústria ou na monitorização de 

diferentes parâmetros pela facilidade de adaptação do mesmo. 

Apesar deste modelo ser de fácil aplicação, flexível e low-cost, este apresenta 

algumas limitações no que diz respeito à distância entre dispositivos que compõem o 

sistema. Esta limitação tem haver com a distância entre os vários dispositivos pois nem 

todos os elementos conseguem ter um alcance razoável de comunicação, fazendo com 

que a aquisição dos dados possa ser influenciada por este motivo. Outra das limitações 

tem haver com o facto do modelo para além da implementação da arquitetura que 

compõem o sistema de monitorização, ter a necessidade da implementação da 

Manutenção Produtiva Total, que pode evidenciar alguns desafios dentro da empresa 
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pois esta metodologia de gestão requer muita dedicação quer por parte da gestão de 

topo como pelos técnicos de manutenção em facultar formação e treino aos seus 

operadores de modo que estes ao longo do tempo venham a ter um melhor 

desempenho, autonomia para realizar pequenas tarefas de manutenção de forma 

autónoma. 
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Resumo: Cada vez é mais evidente o quadro competitivo no qual as 
organizações fazem valer as suas estratégias. A decisão de certificar um 
Sistema de Gestão da Qualidade é uma decisão estratégica, aplicável a 
qualquer organização incluindo microempresas que, se encarada como uma 
mais valia, pode conduzir a vários benefícios. O objetivo do presente artigo 
é descrever e explicar o planeamento e implementação do projeto de 
certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com os requisitos 
da norma NP EN ISO 9001:2015, numa microempresa de prestação de 
serviços de manutenção. Como ponto de partida do projeto, foi necessário 
efetuar um diagnóstico inicial para avaliar a situação da empresa face ao 
referencial normativo. Feito o diagnóstico, foram identificadas, planeadas e 
implementadas as ações necessárias ao desenvolvimento do Sistema de 
Gestão da Qualidade, tendo o processo culminado com a realização da 
auditoria interna. Por último, foi feito o acompanhamento da auditoria de 
concessão para a obtenção da certificação, bem como foi elaborado e 
executado o plano de ações corretivas e de melhoria que decorreram das 
auditorias. 

 

Palavras-chave: certificação, implementação, microempresa, sistema de 
gestão da qualidade 
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1. Introdução 

A evolução do mercado associada à globalização conduziu as organizações para novos 

desafios que acrescentassem valor, melhorassem os processos e valorizassem os 

recursos existentes (CERTIF 2021). 

As organizações descobriram na Qualidade o «motor» do sucesso e o fator de 

distinção e seleção de produtos e serviços. O desenvolvimento de uma cultura baseada 

em princípios da Qualidade, com a disposição dos meios e recursos necessários à 

conceção de produtos e serviços, começou a abrir caminho para a melhoria contínua 

dos processos (Pinto e Soares 2018). 

Uma das faces mais visíveis da Qualidade tem a ver com a certificação de sistemas 

com base nas normas internacionais que continuam a ser o grande referencial de 

qualquer sistema de reconhecimento e avaliação da conformidade (Pires 2016).  

O referencial NP EN ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade: Requisitos - 

contém um conjunto de requisitos que, quando compreendidos e implementados, 

contribuem significativamente para o sucesso da organização, como a perceção das 

necessidades e expectativas das partes interessadas, o pensamento baseado no risco, a 

definição das competências necessárias para os colaboradores que influenciam o 

desempenho e eficácia do sistema e a necessidade de um forte envolvimento de todos 

(Ramos 2018).  

Portugal sempre foi um país de PME – pequenas e médias empresas - em que, 

segundo a base de dados PORDATA (2021), as microempresas são claramente 

predominantes e também elas se preocupam em alcançar um sucesso sustentado. 

Assim, este modelo de gestão da qualidade disponibilizado pela norma anteriormente 

mencionada, serve, hoje, de referência a nível internacional a organizações de vários 

setores e diferentes dimensões e proporciona melhorias nos processos, nos produtos e 

serviços, nas pessoas, na cultura organizacional e na satisfação das necessidades das 

partes interessadas (CERTIF 2021). 
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2. Sistema de Gestão da Qualidade 

As preocupações com a Qualidade sempre existiram e são, de certo modo, intrínsecas 

à natureza humana. Todos têm uma perceção dos produtos que adquirem e dos serviços 

que lhes são fornecidos e defendem uma boa qualidade. 

Um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), de acordo com a definição constante da 

norma NP EN ISO 9000 (2015a), é entendido como um “sistema de gestão para dirigir e 

controlar uma organização no que respeita à qualidade”.  

A implementação de um SGQ permite às organizações, a adoção de um conjunto de 

requisitos de forma sistemática, padronizada e adaptada às suas atividades, de modo a 

satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes e aumentar a sua satisfação (Pinto 

2017). 

Um SGQ é o enquadramento certo para que a organização caminhe no sentido da 

melhoria contínua, com foco no aumento da satisfação dos clientes e das outras partes 

interessadas. Este caminho transmite confiança à organização e aos seus clientes quanto 

à capacidade para fornecer produtos ou serviços que cumpram os respetivos requisitos 

(IPQ 2015a). 

Segundo a Base de Dados Nacional de Sistemas de Gestão Certificados (IPAC 2019), 

em Portugal, de 2016 a 2019, registou-se um aumento de 238 empresas certificadas 

pela ISO 9001, sendo 5827 o número de empresas certificadas em 2019. Este número 

de empresas certificadas em Portugal tem vindo a demonstrar que a certificação é cada 

vez mais encarada como um objetivo estratégico.  

De um modo global, as empresas certificadas distinguem-se pela qualidade dos 

produtos que vendem e dos serviços que prestam, aos quais se aliam fatores como a 

elevada competitividade, a eficiência dos seus processos ou a satisfação dos seus 

clientes (Pinto e Pinto, 2011). 

A certificação apresenta vantagens, tanto ao nível interno, como ao nível externo. 

Internamente, verifica-se a melhoria do desempenho da organização, pois a certificação 

da qualidade exige a participação de todos e estabelece obrigações na formação dos 

recursos humanos, contribuindo para a criação de uma cultura no sentido da melhoria 

contínua na organização. Ao nível externo, a certificação melhora a imagem e a posição 
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competitiva da organização, contribuindo para o aumento da confiança dos clientes 

(Pinto, 2017). 

Por outro lado, é importante referir que a certificação de um SGQ implica ultrapassar 

obstáculos e, de acordo com uma pesquisa elaborada por Zimon (2016) sobre a 

influência do SGQ nos processos das PME, as empresas certificadas estudadas 

identificaram algumas das maiores desvantagens relativamente à certificação de um 

SGQ pela ISO 9001 como o elevado custo de certificação e manutenção do sistema, a 

burocracia, a necessidade de recrutar pessoal qualificado, o baixo impacto do sistema 

na melhoria das áreas-chave da organização e a excessiva formalização das ações. 

Um dos processos inerentes à certificação de uma organização é a auditoria, que 

consiste num processo de amostragem com o objetivo de ajudar a organização a 

identificar situações não conformes e oportunidades de melhoria. Existem três grandes 

tipos de auditorias (Pinto e Soares, 2018): 

 Auditoria de 1ª Parte - Auditoria interna - planeada e dinamizada pela própria 

organização auditada, com objetivos próprios; 

 Auditoria de 2ª Parte realizada por uma organização com interesses noutra 

organização, por exemplo, a auditoria pelo cliente ao fornecedor; 

 Auditoria de 3ª Parte - Auditoria de concessão - realizada por uma organização 

independente, normalmente com o objetivo de obter a certificação. 

 

2.1. Impacto da ISO 9001 nas organizações 

Bakator e Ćoćkalo (2018) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar os 

benefícios da ISO 9001 nas organizações. Através da revisão de vários artigos, os autores 

concluíram que existe a possibilidade de a certificação ISO 9001 trazer benefícios em 

50% dos casos. Na maioria das empresas, foi evidenciada uma melhoria na qualidade do 

produto/serviço, no desempenho operacional, na satisfação do cliente, no desempenho 

financeiro e global do negócio. No entanto, existem muitos fatores que influenciam os 

resultados da certificação ISO 9001 como o tipo de organização, o tamanho, o setor, o 

mercado, os clientes e a cultura organizacional.  

Com o objetivo de avaliar a eficácia da ISO 9001, Psomas (2013) realizou um 

questionário a empresas prestadoras de serviços, a maioria PME, certificadas pela ISO 
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9001. De acordo com os resultados obtidos, foi possível concluir que o grau de 

cumprimento dos objetivos da ISO 9001 (que inclui a melhoria contínua, o foco na 

satisfação dos clientes e a prevenção das não conformidades) é elevado, e que as 

empresas inquiridas dão elevada importância aos indicadores externos dos objetivos 

como a voz do cliente, dos fornecedores e dos auditores.  

 

2.2. Manutenção do SGQ nas organizações 

A escassez de literatura sobre o período pós-certificação da ISO 9001 nas empresas, 

principalmente do setor dos serviços, resultou em várias questões de pesquisa 

efetuadas por Ab Wahid e Corner  (2009) a colaboradores responsáveis pela 

implementação desta norma numa empresa de serviços. Através deste estudo, foi 

possível identificar a gerência, os colaboradores, o sistema de recompensa, o trabalho 

em equipa, a melhoria contínua, a compreensão da própria ISO, a avaliação de 

desempenho e a comunicação como fatores críticos de sucesso para a manutenção da 

ISO 9001. Os maiores problemas e desafios encontrados na manutenção da ISO 9001 

são a mudança das atitudes das pessoas e da cultura de trabalho e a dificuldade em 

difundir as informações pela estrutura organizacional. Ao manter a ISO 9001, a empresa 

melhorou continuamente ao nível das pessoas, processos e sistema, o que torna o SGQ 

sustentável. 

Por outro lado, Poksinksa (2006), num estudo que realizou sobre o comportamento 

na implementação e manutenção dos requisitos da norma ISO 9001 em pequenas 

empresas, identificou que as empresas implementaram a norma não pelo que esta lhes 

acrescenta, mas para dar resposta aos requisitos das partes interessadas, sendo assim, 

o principal objetivo desta implementação, a obtenção do certificado, o que pode 

prejudicar a manutenção do sistema. 
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3. Prestação de serviços de manutenção em equipamentos de 

AVAC 

A principal função de um sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado 

(AVAC) é criar conforto e melhorar as condições no interior das habitações e dos 

edifícios de serviços, garantindo a saúde das pessoas, a qualidade do ar e a ponderação 

dos gastos dos recursos energéticos (Néry 2013). Todos estes pontos permitem afirmar 

que, o setor de prestação de serviços de manutenção em equipamentos de AVAC, se 

carateriza pela exigência dos requisitos legais e normativos aplicáveis e pelo nível de 

rigor e detalhe das propostas aos clientes. 

Atualmente, a situação pandémica em que vivemos, traduz-se num ambiente de 

insegurança para vários setores. No entanto, para o setor de prestação de serviços de 

manutenção em equipamentos de AVAC em Portugal, esta situação veio reforçar a sua 

importância devido ao elevado consumo de alimentos congelados e refrigerados no 

período de confinamento e, ainda, à exigência ao nível da climatização dos edifícios, em 

que a ventilação e a renovação do ar se afirmam como requisitos num momento de crise 

de saúde pública (Almeida 2020). Por outro lado, o setor da construção tem vindo a 

crescer e com ele, o setor de AVAC. 

As tendências observadas no setor do AVAC, indicam um futuro marcado pela 

eficiência energética, pelo reduzido impacto ambiental e pela adaptação e criação de 

soluções, por parte dos agentes da indústria do AVAC, de fabricantes a projetistas, que 

vão de encontro a estas novas necessidades (Almeida 2020; Cardoso 2020). 

A elevada competitividade entre as empresas do setor acentua a necessidade de 

disporem de meios e recursos necessários ao desenvolvimento e melhoria dos seus 

serviços, através da implementação e certificação de um SGQ, por forma a acompanhar 

o crescente e natural aumento de exigência dos seus clientes. 

 

4. Implementação de um SGQ e acompanhamento da 

certificação 

O presente artigo destina-se a apresentar o projeto de implementação e 

acompanhamento da certificação de um SGQ de acordo com a norma NP EN ISO 
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9001:2015 numa microempresa de prestação de serviços de manutenção, dividido em 

quatro etapas basilares, desde o diagnóstico inicial até às ações corretivas e de melhoria. 

De um modo geral, a primeira fase do processo assentou na realização de um estudo 

da norma de referência a ser utilizada e no conhecimento da realidade da empresa 

através de reuniões com a gerência e da análise documental da empresa. Desta forma, 

foi possível obter o diagnóstico da situação inicial face aos requisitos da norma e a 

identificar e planear as ações necessárias à implementação do SGQ e à satisfação das 

necessidades da empresa. Estas ações foram planeadas por forma a que a empresa 

possua uma base sólida para, no futuro, implementar os conceitos e princípios 

subjacentes à NP 4492:2010 – Requisitos para a prestação de serviços de manutenção.  

A segunda fase consistiu na implementação das ações identificadas na fase anterior, 

nomeadamente a execução e organização da documentação exigida pelo referencial 

normativo, as ações de sensibilização e outras atividades essenciais para a 

implementação eficaz do SGQ. 

A terceira fase diz respeito à realização da auditoria de concessão que deu origem à 

certificação, assegurando que o SGQ implementado cumpre os requisitos da NP EN ISO 

9001:2015. 

Na quarta e última fase foi elaborado o plano de ações corretivas e de melhoria, 

decorrentes da auditoria, que serão implementadas no sistema. 

À medida que este trabalho foi sendo desenvolvido, foram utilizados métodos de 

recolha de dados para consolidação de conceitos e princípios inerentes ao tema e à 

empresa, destacando a análise dos referenciais normativos, a análise documental da 

empresa e a discussão informal com peritos na área e colaboradores.  

Para a empresa, o processo de implementação e certificação do seu SGQ é 

compreendido como um ciclo, na medida em que se pretende que seja um processo 

circular e contínuo que potencia a melhoria contínua (Pinto e Soares 2018) e, de acordo 

com as necessidades, possam ser realizadas várias ações corretivas e/ou de melhoria. 

Na verdade, este projeto assenta no ciclo PDCA, onde é estabelecida a seguinte 

correspondência: 

1. Planear (Plan) – “Diagnóstico da situação inicial e planeamento das ações” – 

Definição das atividades e processos necessários ao cumprimento dos 

requisitos da norma de referência e elaboração do cronograma; 
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2. Executar (Do) – “Implementação das ações identificadas” - Implementação 

das atividades e processos planeados; 

3. Verificar (Check) – “Realização da auditoria e posterior certificação” - 

Monitorização e avaliação constante dos processos face ao que estava 

planeado; 

4. Agir (Act) – “Implementação de ações corretivas e de melhoria” – Definição 

e implementação do plano de ações corretivas e de melhoria que inclui 

prazos, responsabilidades e monitorização. 

 

Na figura 1, encontram-se esquematizados os procedimentos e métodos utilizados, 

bem como os resultados esperados deste processo. 

 

4.1. Diagnóstico inicial e planeamento das ações necessárias (Plan) 

Na primeira reunião com a gerência, foram percebidas as motivações da empresa 

para a certificação do SGQ: a resposta aos requisitos das partes interessadas; a 

participação em concursos públicos; o aumento da satisfação do cliente; e o controlo 

documental. 

Figura 1 – Esquematização do processo de implementação do SGQ na microempresa 
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Durante o diagnóstico inicial face ao referencial normativo NP EN ISO 9001:2015, a 

equipa de projeto identificou algumas lacunas na documentação e organização da 

empresa como: 

 A documentação dos recursos humanos não estava atualizada, organizada e 

não era evidente uma estrutura organizacional claramente definida; 

 Os processos de negócio e de suporte da empresa não estavam identificados, 

assim como a interação entre os mesmos; 

 Não eram evidentes os objetivos, a missão, a visão e a análise do contexto; 

 Ausência de codificação e controlo da documentação interna e externa da 

empresa; 

 Não era evidente uma listagem dos principais clientes e a respetiva avaliação 

de satisfação. No relatório de intervenção técnica encontra-se uma escala 

para avaliação do serviço por parte do cliente, mas não existiam registos 

dessa avaliação; 

 Não era evidente uma listagem dos principais fornecedores e a respetiva 

avaliação. 

Por outro lado, era evidente que: 

 O modelo de proposta para os clientes estava estruturado e já correspondia 

ao referencial normativo NP 4492:2010 – Requisitos para a Prestação de 

Serviços de Manutenção – cuja implementação mostrou ser um objetivo para 

a empresa; 

 Os contratos públicos estavam organizados; 

 O âmbito do SGQ encontrava-se claramente definido: O SGQ, de acordo com 

a norma de referência NP EN ISO 9001:2015 aplica-se à prestação de serviços 

de manutenção em equipamentos de AVAC. 

 

Como complemento ao diagnóstico inicial, efetuou-se uma análise SWOT (esquema 

1) para o estudo da viabilidade do projeto e auxiliar a equipa de projeto na decisão de 

avançar com a implementação, tendo em conta as caraterísticas da equipa e o contexto 

organizacional. 
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Após esta análise, a equipa de projeto considerou ter condições para avançar com o 

processo de implementação do SGQ na empresa. Tomada a decisão, a equipa identificou 

a documentação e as atividades a serem desenvolvidas com o auxílio de uma lista de 

verificação dos requisitos para cumprimento da NP EN ISO 9001:2015. 

Uma das ferramentas usadas durante o projeto foi a gestão visual através de um 

quadro para comunicação interna, que permitiu planear as ações a serem realizadas a 

cada semana, bem como definir os prazos a serem cumpridos, por forma a envolver 

todos os colaboradores no desenvolvimento do SGQ e no alcance de um objetivo 

comum, a melhoria contínua da organização. 

Foram definidas as atividades globais como a elaboração de procedimentos e 

documentos fundamentais para cada processo da empresa e, à medida que se 

preparava toda a documentação, estas desdobravam-se noutras atividades mais 

específicas, como a organização de arquivo, o desenvolvimento de impressos, a 

 

Ameaças 

• Conhecimento organizacional centrado 
na gestão 

• Inexistência de um sistema de gestão das 
assistências informatizado 

• Escassez de recursos humanos 

• Pouco envolvimento no SGQ devido à 
sobrecarga das equipas técnicas 

• Prazo de implementação do SGQ curto 

• Reduzida disponibilidade financeira 

• Inexistência de um modelo de gestão 

 

 

 

Oportunidades 

• Motivação da certificação para responder 
às exigências dos contratos públicos 

• SGQ simples (a implementar) devido à 
dimensão da empresa 

• Disponibilidade de recursos materiais e 
servidor 

• Disponibilidade do departamento 
administrativo da empresa 

 

 
 

 

Pontos Fortes 

• Capacidade e conhecimento técnico da 
equipa de projeto acerca do SGQ 

• Disponibilidade total de um dos 
elementos da equipa de projeto 

• Elementos da equipa de projeto com 
conhecimento na área técnica da empresa 

• Existência de uma abordagem para a 
implementação de um SGQ 

 

 

 

 

 

 

Pontos Fracos 

• Reduzida experiência na implementação de 
um SGQ 

• Inexistência de um auditor interno na 
equipa de projeto 

 

Esquema 1 - Análise SWOT da equipa para o estudo da viabilidade do projeto 
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responsabilização dos colaboradores no preenchimento adequado dos impressos, entre 

outras. 

Foi, também, elaborado um cronograma das atividades necessárias para a 

concretização das ações identificadas no diagnóstico inicial que inclui a definição das 

tarefas, o estabelecimento de prazos e de reuniões periódicas com a gerência e a 

atribuição de responsabilidades. 

 

4.2. Implementação das ações identificadas (Do) 

Primeiramente, foi definido o contexto organizacional, nomeadamente a definição 

da estrutura organizacional e das partes interessadas, a identificação dos processos, a 

elaboração de uma análise do contexto interno e externo à empresa, bem como a 

definição da política e dos objetivos da qualidade. 

 

4.2.1. Estrutura organizacional 

As funções de caráter operacional eram claras, mas as funções e responsabilidades 

ao nível estratégico não estavam definidas, nem atribuídas. Deste modo, para melhorar 

a organização interna e tendo em consideração a dimensão da empresa, foi elaborado 

um organograma funcional simples, claro e realista (ver figura 2). De salientar que todas 

as funções estratégicas são da responsabilidade da mesma pessoa, podendo considerar-

se que a empresa tem uma gestão centralizada, o que é recorrente em microempresas. 

 

Figura 2 - Organograma da empresa de prestação de serviços de manutenção 

Gerência

Dep. Manutenção e 
Qualidade Dep. Financeiro Dep. Técnico

Operações Comercial e Contratos

Dep. Administrativo
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4.2.2. Processos e partes interessadas 

Por se tratar de uma microempresa, foram identificados e definidos, de uma forma 

simples, os processos necessários para o SGQ, bem como as partes interessadas (ver 

figura 3). 

 

 

4.2.3. Contexto interno e externo à empresa  

Para a análise e compreensão do contexto da organização foi utilizada a análise 

SWOT, apresentada no esquema 2, que consistiu em reunir as oportunidades e ameaças 

do ambiente externo e as forças e fraquezas do ambiente interno.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Processos e Partes Interessadas definidos para o sistema 
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Na sequência da análise SWOT, foi realizada uma análise do impacto potencial dos 

riscos e oportunidades identificados, a fim de determinar os fatores suscetíveis de 

induzir perturbações que pudessem comprometer os resultados pretendidos. A 

empresa delineou as medidas adequadas para a eliminação, redução ou partilha de 

todos os riscos relevantes e definiu um plano de ação para todas as oportunidades 

identificadas de modo a potenciar a situação favorável. Em qualquer caso, a decisão 

das ações a desenvolver implicou a comparação dos custos e dos esforços da sua 

implementação com os benefícios resultantes. Para a quantificação do nível de 

risco/oportunidade foi utilizado um método que permitiu distinguir o seu impacto e a 

probabilidade por categorias (1 – Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto). Na figura 4, encontram-se 

apresentados alguns dos riscos e oportunidades identificados na empresa e o respetivo 

plano de ação. 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

• Por influência do COVID’19, é exigido mais e 
melhor climatização em espaços fechados 

• Aumento do rigor da legislação relativa às 
condições de climatização em espaços públicos 

• Expansão do mercado da contratação pública 

• Consciencialização da necessidade de 
manutenção de equipamentos 

 

Pontos Fortes 

• Elevada capacidade técnica 

• Representação de várias marcas 

• Empresa com diversas certificações técnicas  

• Existência de infraestruturas para formação 
técnica e teórica 

• Independência de créditos bancários 

 

 

 

 

Pontos Fracos 

• Conhecimento organizacional centralizado 
na gestão 

• Inexistência de um sistema de gestão das 
assistências informatizado 

 

 

Ameaças 

• Abertura de mais empresas da mesma área de 
negócio na região 

• Diminuição repentina e prolongada de 
colaboradores decorrente da situação 
epidemiológica por imposição de medidas de 
contingência 

• Quebra da economia 

• Escassez de mão-de-obra especializada 

Esquema 2 - Análise SWOT da empresa 
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4.2.4. Estrutura documental 

O diagnóstico inicial efetuado (etapa 1) permitiu a definição de toda a documentação 

necessária para suportar a realização, controlo e registo dos processos de negócio e de 

suporte, enquadrando-a com o exigido pelos requisitos do referencial NP EN ISO 

9001:2015 e com o contexto organizacional. Deste modo, para uma microempresa de 

prestação de serviços de manutenção, foram considerados os seguintes documentos 

(ver tabela 1), essenciais para a alimentação e manutenção de um SGQ, simples e 

realista, em que: P- Procedimentos; ORG – Organograma; DO – Documento da 

Organização; R – Relatório; PT – Proposta; IMP – Impresso. 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Gestão de Riscos e Oportunidades 
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Tabela 1 - Documentação essencial para o SGQ de uma microempresa de prestação 
de serviços de manutenção 

Cláusula da norma P ORG DO R PT IMP Designação 

4. Contexto da 

Organização 

  X    Análise SWOT 

 X     Organograma 

  X    Interação dos Processos 

  X    Abordagem por Processos 

  X    Modelo de Gestão 

5. Liderança 
  X    Política da Qualidade 

  X    Descrição de Funções 

6. Planeamento 

X      Gestão de Riscos e Oportunidades 

  X    Gestão de Riscos e Oportunidades 

  X    Definição dos Objetivos da Qualidade 

7. Suporte 

  X    Ficha do Colaborador 

  X    Descrição de Funções 

     X Inquérito aos Colaboradores 

  X    
Controlo de Equipamentos de Medição e 

Monitorização 

     X Levantamento das Necessidades de Formação 

  X    Plano Anual de Formação 

  X    Controlo de Documentos e Impressos 

X      Controlo de Documentos e Impressos 

8. Operacionalização 

X      Gestão de Compras e Fornecedores 

     X Mapa Diário Técnico 

  X    Plano para Gestão dos Processos 

     X Registo de Não Conformidade do Fornecedor 

  X    Avaliação de Fornecedores 

X      Prestação de Serviços de Manutenção 

X      Gestão de Contratos 

     X Relatório de Intervenção Técnica 

     X 
Declaração de Boa Execução do Serviço 

Prestado 
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9. Avaliação do 

Desempenho 

  X    Questionário de Avaliação de Satisfação 

X      Auditoria Interna 

     X Resposta ao Referencial Normativo 

X      Revisão pela Gestão 

  X    Relatório de Revisão pela Gestão 

10.  Melhoria 
X      Controlo de Ocorrências e Ações Corretivas 

  X    Plano de Ações 

 

Além dos documentos supramencionados na tabela 1, o Manual da Qualidade, foi 

elaborado, aprovado e publicado pela gerência, tendo em conta os seguintes objetivos: 

 Comunicar a política da qualidade da empresa, os seus procedimentos e 

requisitos; 

 Promulgar e descrever o SGQ no que diz respeito à organização, às funções, 

responsabilidades, competências e às restantes atividades relevantes para a 

organização; 

 Apresentar o SGQ como um documento de referência para demonstrar a 

conformidade com a NP EN ISO 9001:2015, bem como as práticas e os 

princípios orientadores do sistema. 

A equipa de projeto considerou que a definição da metodologia para o controlo dos 

documentos, possui uma função elementar no bom funcionamento do SGQ. Nesse 

sentido, e por se tratar de um sistema simples, foi criada uma metodologia de 

codificação acessível e intuitiva que inclui a identificação da empresa, o tipo de 

documento, o processo ao qual pertence, o número do documento e o número de 

revisão do modelo do documento. 

 
 

4.2.5. Outros aspetos relevantes à implementação do sistema 

Por forma a envolver os colaboradores e a assegurar a consciencialização dos 

objetivos e da política da qualidade e do contributo e comprometimento de todos no 

SGQ, foram realizadas ações de sensibilização aos colaboradores ao longo da 

implementação do sistema.  
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Adicionalmente, para obter uma comunicação interna mais célere e eficaz, os 

documentos de interesse comum sobre o sistema, os recursos humanos, as precauções 

e deveres dos colaboradores ao nível da higiene, saúde e segurança no trabalho e a 

avaliação de satisfação dos clientes foram afixados num placard visível a todos. 

De modo a analisar a conformidade do SGQ com os requisitos da norma de 

referência, a empresa selecionou um organismo externo para a realização de uma 

auditoria interna a todos os processos. A auditoria interna retratou caraterísticas de um 

sistema em fase inicial e pouco amadurecido, dela resultando um relatório das 

constatações efetuadas durante o processo com 10 não conformidades e 6 

oportunidades de melhoria. 

 

5. Resultados 

Os resultados do processo de implementação e acompanhamento da certificação da 

empresa pelo referencial normativo NP EN ISO 9001:2015 puderam ser observados nas 

etapas 3 e 4 do procedimento específico apresentado na figura 1.  

 

5.1. Realização da auditoria e posterior certificação (Check) 
 

A certificação resulta do processo de auditoria de concessão que se divide em duas 

fases. A primeira fase tem como foco a análise documental e da estrutura 

organizacional, enquanto que a segunda fase de auditoria se realiza a um nível mais 

operacional, apresentando como resultado um relatório que contém não só as não 

conformidades identificadas pela equipa auditora, mas também as sugestões de 

melhoria. 

Durante a auditoria de 1ª fase, a equipa auditora teve a oportunidade de ter um 

primeiro contacto com a empresa auditada e de efetuar uma avaliação prévia da 

estrutura organizacional e dos processos, tendo como objetivo final a identificação dos 

aspetos significativos que poderão ser considerados como não conformidades durante 

a 2º fase da auditoria de concessão. 

No dia da auditoria de 2ª fase foram realizadas as ações, de acordo com o plano, os 

critérios, o objetivo e o âmbito previamente estabelecidos, assegurando a verificação da 
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realização e manutenção dos processos e das atividades relevantes para a Qualidade de 

uma forma eficaz. Da auditoria obtiveram-se os resultados apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Constatações resultantes da auditoria de concessão 

 

 

 

 

Legenda: NCM – Não Conformidades Maiores, NCm – Não Conformidades Menores,  

OM – Oportunidades de Melhoria 

 

Por apenas terem sido registadas não conformidades menores, o processo de 

auditoria deu origem ao certificado que garante que o SGQ da empresa, implementado 

na prestação de serviços de manutenção de equipamentos de AVAC, cumpre os 

requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015. 

Com o envio do relatório, foi referido que a empresa dispunha de 30 dias para 

apresentar um plano de ações corretivas sobre as não conformidades identificadas na 

auditoria. 

 

5.2. Implementação de ações corretivas e de melhoria (Act) 

De modo a responder às constatações nomeadas na auditoria de concessão, a equipa 

de projeto, em conjunto com a empresa, identificou as ações corretivas para resolução 

das não conformidades e as ações de melhoria para implementação das oportunidades. 

Assim, foram identificadas as seguintes ações corretivas: 

 Criar uma matriz para a monitorização das partes interessadas; 

 Rever a matriz dos objetivos, completando-a tendo em conta os requisitos 

do ponto 6.2 da NP ISO 9001:2015; 

 Elaborar um plano de manutenção preventiva anual para os equipamentos 

existentes; 

 Rever a matriz de Equipamentos de Medição e Monitorização (EMM's) e criar 

uma metodologia de etiquetas para evidência do estado de controlo dos 

EMM's; 

 NCM NCm OM 

Auditoria de 
Concessão 

0 9 4 
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 Incluir no SGQ os relatórios das parcerias da empresa e as certificações 

obtidas diretamente relacionadas com a prestação de serviços de 

manutenção; 

 Adotar uma metodologia de etiquetas com a identificação e o contacto da 

empresa e o n.º da ordem de serviço associado ao equipamento; 

 Criar uma base de dados de todos os produtos químicos existentes na 

empresa (incluindo fichas técnicas, prazos de validade e fichas de dados de 

segurança); 

 Estabelecer um plano de ações único para tratamento de não conformidades 

resultantes das auditorias, das reclamações, das saídas da revisão do sistema, 

da definição dos objetivos, das oportunidades de melhoria e da gestão de 

riscos e oportunidades; 

 Calendarizar, através de um plano anual, todas as atividades relacionadas 

com o SGQ (auditorias, revisões do sistema, avaliação da satisfação dos 

clientes, avaliação dos fornecedores, entre outras). 

E as seguintes ações de melhoria: 

 Rever o plano de formação e definir os objetivos da ação de formação por 

colaborador ou quando aplicável, por função; 

 Criar uma lista de parcerias e serviços prestados para facilitar a revisão da 

informação do site; 

 Analisar e estudar novas metodologias para o planeamento dos serviços de 

manutenção; 

 Definir metodologias de avaliação de satisfação para os diferentes tipos de 

clientes da empresa. 

Para cada ação corretiva e/ou de melhoria identificada, a equipa de projeto elaborou 

um plano com informação sobre a origem e descrição da ocorrência, a análise da causa, 

as responsabilidades, os recursos necessários e os prazos por forma a garantir a eficácia 

das ações. 
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6. Conclusões 

Este projeto, que consistiu na implementação de um SGQ numa microempresa, 

trouxe vários benefícios para a empresa, dos quais se destacam a organização 

documental, a satisfação dos requisitos das partes interessadas, a consideração de 

fatores de risco e oportunidades para o negócio, bem como a melhoria da imagem da 

empresa. 

O objetivo principal do projeto - implementação do SGQ da microempresa e posterior 

acompanhamento do processo de certificação – foi integralmente cumprido. Prova 

disso, foi o resultado da auditoria de concessão realizada no segundo semestre de 2020, 

que validou todo o trabalho realizado e apresentado ao longo do documento.  

Aliás, foi possível implementar e acompanhar um ciclo PDCA completo na empresa. 

Primeiramente, foram realizados o diagnóstico face aos requisitos da norma de 

referência e o planeamento das ações identificadas nesse diagnóstico. De seguida, 

foram implementadas as ações identificadas para o desenvolvimento do sistema. Numa 

terceira fase, foi realizada a auditoria por parte de uma entidade externa de onde 

resultou um certificado a assegurar que o âmbito do SGQ da empresa estava em 

conformidade com a NP EN ISO 9001:2015. Por fim, existiu a possibilidade de identificar 

e implementar algumas das ações corretivas e de melhoria no SGQ da empresa. 

Tal como defendido por Poksinska et al. (2006), as PME tendem a implementar os 

requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015 não pelo que esta lhes acrescenta, mas para 

dar resposta aos requisitos das partes interessadas, sendo assim, o principal objetivo 

desta implementação, a obtenção do certificado. Esta realidade foi também percebida 

neste projeto, pois o objetivo da empresa era responder aos requisitos das partes 

interessadas e para isso, apenas necessitava do certificado no âmbito da NP EN ISO 

9001:2015. 

Além disso, foi observado que o SGQ não foi percebido como uma ferramenta de 

gestão de processos e de melhoria contínua, mas sim como uma ferramenta de 

manutenção e atualização de documentação.   

Um dos maiores desafios encontrados ao longo do projeto encontram-se muito 

associados à cultura organizacional de uma microempresa. Desde a dificuldade na 

mudança de atitudes das pessoas e na difusão das informações pela estrutura 
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organizacional, até ao facto de a gestão estar centralizada numa única pessoa, bem 

como o envolvimento e comprometimento das pessoas ser insuficiente. 

 Outro desafio encontrado diz respeito à adaptação dos requisitos e modelos de 

implementação de SGQ existentes a uma microempresa de prestação de serviços de 

manutenção, pois uma empresa com esta dimensão não tem capacidade, nem recursos 

para desenvolver um sistema pesado e dispender um longo período de tempo na 

alimentação desse sistema. 

Ao longo do trabalho de projeto foram evidenciadas algumas limitações ao seu 

desenvolvimento eficaz, tais como a escassez de recursos (principalmente, pessoas e 

tempo) no desenvolvimento e alimentação do SGQ e a ausência de formação sobre os 

princípios de um SGQ e a sua manutenção, por parte da empresa, aos colaboradores. 

De outra perspetiva, este projeto permitiu estimular o pensamento crítico sobre a 

implementação de um SGQ, concluindo-se que a literatura existente acerca deste 

domínio se concentra essencialmente na identificação das vantagens e desvantagens da 

certificação e no impacto da certificação nas organizações, existindo uma lacuna na 

literatura sobre a adaptação de um SGQ em empresas com diferentes caraterísticas e 

dimensões. 

Por fim, e após o processo de implementação e certificação do SGQ pelo referencial 

normativo NP EN ISO 9001:2015, pode concluir-se que a empresa se encontra capaz de 

concretizar um dos objetivos da qualidade definidos: a implementação dos requisitos da 

norma NP 4492:2010. Através desta implementação, a empresa poderá obter 

numerosos benefícios, não só por ser uma norma ainda pouco utilizado pelas empresas, 

tornando-se numa vantagem competitiva, mas também pela resposta que a empresa 

pode dar às imposições contratuais e exigências do setor e pela melhoria do 

desempenho operacional, satisfação do cliente, qualidade e detalhe do serviço final que 

as implementações dos requisitos da norma proporcionam. 
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Resumo: 
A gestão da qualidade pelas suas diferentes abordagens e ferramentas é 
uma realidade bem presente na rotina das diferentes organizações, 
independentemente do setor de atividade em que operam, com o objetivo 
de incrementar a eficácia e eficiência.  
O século XXI é marcado pelo surgimento de um novo modelo de 
organização: a startup, empresas recém-criadas, caracterizadas pela 
inovação tecnológica, maioritariamente suportada por tecnologias de 
informação e comunicação e que lidam com elevado grau de incerteza. 
São escassos os estudos científicos que abordam a relação deste tipo de 
organizações com as diferentes abordagens ou uso de ferramentas da 
qualidade. Neste contexto, os investigadores, pretendendo estudar a 
relação das startups com a gestão da qualidade e impactes, elaboraram e 
aplicaram um questionário a startups portuguesas, de diferentes setores de 
atividade, tendo por base a rede nacional de incubadoras. 
Os dados recolhidos permitem concluir que 51,3% das startups inquiridas 
não adotam qualquer prática de gestão da qualidade, sendo os principais 
motivos o foco no crescimento do negócio (64,1%) indisponibilidade de 
tempo (51,3%) e os escassos beneficios (41%). Por outro lado, as startups 
que apostam na gestão da qualidade (48,7%), usam ferramentas (76%) em 
detrimento de qualquer abordagem estruturada (35%), obtendo como 
beneficios a melhoria continua (4,37), a eficácia de processos (4,23) e 
eficiência de processos (4,21). 

 

Palavras-chave: Ferramentas da qualidade; Gestão da Qualidade; Startup.  
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Abstract: 
Through its different approaches and tools, quality management is a very 
present reality in the routine of different organisations, regardless of the 
sector of activity in which they operate, to increase effectiveness and 
efficiency.  
The 21st century marked the emergence of a new organisational model: the 
startup, newly created companies, characterised by technological 
innovation, supported mainly by information and communication 
technologies and dealing with a high degree of uncertainty. 
Few scientific studies are addressing the relationship of this type of 
organisation with different approaches or quality tools. In this context, the 
researchers, aiming at studying the relationship between startups and 
quality management and its impacts, designed and applied a questionnaire 
to Portuguese startups from different activity sectors based on the national 
incubator network. 
The data collected allow us to conclude that 51.3% of the startups surveyed 
do not adopt any quality management practice, the main reasons being the 
focus on business growth (64.1%), unavailability of time (51.3%) and the 
scarce benefits (41%). On the other hand, the startups that bet on quality 
management (48.7%) use tools (76%) instead of any structured approach 
(35%), obtaining as benefits the continuous improvement (4.37), the process 
effectiveness (4.23) and the process efficiency (4.21). 

 

Keywords: Quality management; Quality tools; Startup. 
 

 

1. Enquadramento 

Atualmente a qualidade está cada vez mais presente nas indústrias tradicionais, mas 

continua a ser pouco utilizada no desenvolvimento de negócios embrionários, como é o 

caso das startups. Apesar de nos últimos anos ter surgido um crescente interesse pelo 

assunto, estas organizações devido ao seu caráter inovador, deparam-se com um grande 

obstáculo: o ambiente de incertezas (Silva, 2014). 

 

1.1. Startup 

Startup é um termo inglês que define uma empresa emergente que aposta em ideias 

inovadoras. Embora estas organizações por norma se insiram no segmento tecnológico, 

já se denota a sua presença em várias áreas de atuação. Este tipo de empresas 
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representa quase sempre um investimento relativamente pequeno e assenta em novos 

modelos de negócio com a expetativa de criar um retorno considerável (Graham, 2020). 

Tratando-se de empresas de pequena dimensão, as quais muitas vezes não têm um 

espaço físico atribuído, as startups dependem da qualidade para conseguir entrar no 

mercado competitivo e destacarem-se pela satisfação dos consumidores. Para que a 

qualidade e excelência sejam alcançadas, estas empresas necessitam de investir 

recursos financeiros (Sashkin & Kiser, 1993). 

As startups em Portugal têm contribuído bastante para o aumento do PIB, e em 2018, 

a ordem do PIB foi 1,1%, o que representa cerca de 2,2 mil milhões de euros, 

demonstrando que que as startups são uma mais-valia para o país pelos impactes na 

empregabilidade e nas exportações. (Link To Leaders, 2019) 

Com o crescente incentivo e financiamento, estas empresas não podem nem devem 

pôr de parte a qualidade e devem procurar investir em formação e certificações nesta 

área. Encontrando-se à entrada do mercado empresarial, as startups devem ter sempre 

em mente a total satisfação dos clientes e a melhoria contínua (IAPMEI, 2020). 

 

1.2.  Gestão da qualidade 

A qualidade tem um papel extremamente relevante no contexto das organizações 

modernas e tem contribuído para o ganho de vantagem competitiva. Numa organização, 

gestão da qualidade significa compreender as necessidades dos consumidores e cumprir 

as suas expectativas (Lopes, 2014). 

A satisfação do cliente acarreta consequências positivas para a organização, 

nomeadamente a crescente fidelização, o aumento de vendas e a quota de mercado, 

uma maior rentabilidade e competitividade. (Antunes & Rita, 2007). 

Deste modo, a qualidade deve ser considerada um instrumento estratégico nas 

empresas para alcançarem os seus objetivos. Além disso, as organizações que 

pretendem alcançar altos níveis de qualidade ou satisfazer as necessidades dos clientes, 

implementam várias abordagens ou ferramentas para ajudar a obter estas metas 

estabelecidas. (Lopes, 2014). 

A abordagem pela conformidade, no contexto da qualidade, recorre à norma ISO 

9001, sendo esta a norma adotada pela maioria das organizações em todo o mundo, 
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que tem como objetivo assegurar que as organizações produzam produtos e serviços de 

acordo com as exigências dos clientes, alcançando assim a satisfação dos mesmos e 

otimizando a eficácia do seu sistema de gestão da qualidade. (Fernandes, 2016). 

A abordagem pela excelência organizacional, foca-se no alto desempenho 

organizacional, através da evidenciação dos pontos fortes e na identificação das 

oportunidades de melhoria (Ringrose, 2013, citado por  Ershadi, & Eskandari Dehdazzi, 

2019). Os modelos de excelência oferecem, de forma simples, uma avaliação 

organizacional complexa com o objetivo posterior de adequar soluções organizacionais 

ao contexto externo e interno, nos domínios da liderança, planeamento e estratégia, 

recursos e parcerias, processos, metas e resultados a atingir (Biazzo & Bernardi, 2003). 

Por último, a abordagem pela excelência operacional está focada na redução dos 

desperdícios gerados nos processos produtivos (Lean), a busca pela melhoria contínua 

da qualidade dos produtos e o aumento da produtividade (MONDEN, 1999) e a redução 

da variabilidade interna (Shah & Ward, 2007). A melhoria contínua dos processos 

(Kaizen), tem como objetivo identificar oportunidades de melhorias internas na cadeia 

de valor de forma a acompanhar possíveis mudanças externas na organização 

(Warnecke & Hüser,1995), procurando, através da motivação dos colaboradores, 

alterações de baixo custo e no aumento da eficiência e no aumento da eficácia de 

definição de objetivos (Pontes, 2016). 

No que concerne às ferramentas da qualidade estas têm como objetivo auxiliar a 

identificação, tratamento e análise de problemas e a melhoria dos processos, uma vez 

que ajudam a descrever, medir, interpretar, analisar e propor oportunidades de 

melhoria para as quais se devem concentrar os esforços de melhoria (Valente, 2019). 

Existe uma variedade de ferramentas e a sua aplicação pretende organizar melhor o 

trabalho e facilitar a tomada de decisão, por partes da gestão de topo tendo por base 

factos e dados. As ferramentas têm propósitos definidos, mesmo que alguns sejam 

idênticos, a forma como são utilizadas ajuda a obter um maior aproveitamento, uma vez 

que, dão resultados mais viáveis (Valente, 2019). 
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2. Metodologia 

Para a realização do presente estudo o grupo de investigadores dividiu o plano de 

trabalhos em três etapas: pesquisa bibliográfica, desenho e implementação de 

questionário e tratamento ew análise de dados. 

No que diz respeito à pesquisa bibliográfica procurou-se responder a várias questões, 

nomeadamente a) o que são startutps e que características possuem que as distingue 

das restantes; b) que abordagens à gestão da qualidade e ferramentas são usadas pelas 

organizações; e c) se existem estudos que refletem a gestão da qualidade neste tipo de 

empresas. Para tal procederam-se a pesquisas no repositório Scopus e, face à 

dificuldade em encontrar literatura científica subordinada ao tema, foi necessário 

alargar a pesquisa para outros repositórios abertos como RCAAP e sites de informação 

fidedigna como o Instituto Português da Qualidade (IPQ, IP), Instituto de Apoio a 

Pequenas e Médias Empresas (IAPMEI, IP) e a StartUP PORTUGAL. 

Num segundo momento, desenhou-se um instrumento para recolha de informação 

junto das startups portuguesas no sentido de avaliar a adoção de abordagens à gestão 

da qualidade e/ou uso de ferramenta da qualidade. Deste modo, foi aplicado um 

questionário considerado como um dos métodos mais simples para a recolha e 

fornecimento de informações para a tomada de decisões (Pacheco, 2012). 

O questionário “Estudo de avaliação da adoção de práticas de gestão da qualidade 

no contexto das startups” é constituído por 14 questões agrupadas em 4 secções “A-  

Caracterização da startup”, “B – Práticas de gestão da qualidade”, “C- Práticas de gestão 

da qualidade: contexto e impactes” e “D- Viabilidade de implementação de práticas de 

gestão da qualidade”. 

O questionário foi enviado, por e-mail, para 815 empresas sedeadas na Rede 

Nacional de Incubadoras, tendo sido iniciada a recolha de dados dia 23 de dezembro de 

2020 e terminado dia 30 de janeiro de 2021. 

Na última etapa, depois de serem validadas 76 respostas, que se enquadravam no 

perfil de startup, procedeu-se ao tratamento e análise da dos que a seguir se apresenta 

com mais detalhe. 

 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       308 

3. Resultados 

A partir da análise do gráfico 1 é possível concluir que a maioria das startups foram 

criadas a partir de 2016 até 2020, sendo a mais antiga criada em 2009. Os resultados 

validam a teoria de que as startups são empresas com poucos anos de existência. 

 

Gráfico 1 – Ano de criação da startup 

 
 

O gráfico 2 revela que 68,66%, tem dimensão micro (até 9 RH), enquanto 28,36% 

corresponde a dimensão pequena (entre 10 e 49RH) e 2,99% é relativo as startups com 

dimensão média (entre 50 e 249RH). Não foram identificadas empresas de grande 

dimensão, em linha com a teoria que determina que estas empresas são 

maioritariamente de micro e pequena dimensão. 

 

Gráfico 2 – Dimensão da startup 

 
 

Relativamente às habilitações académicas, pode-se verificar (gráfico 3), que 73% das 

startups é constituída maioritariamente por colaboradores detentores de habilitações 

de nível superior, 9% das startups é constituída maioritariamente por colaboradores 

detentores de doutoramento, 6% das startups possui nos seus quadros profissionais 
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maioritariamente não detentores de grau académico superior e 1% das startups afirma 

que o núero de colaboradores com e sem nível académico superior é igual. 

Os dados estão em linha com a teoria que identifica que as startups contratam 

maioritariamente trabalhadores altamente qualificados.  

 

Gráfico 3 – Habilitações académicas 

 
 

O gráfico seguinte (4) apresenta a distribuição das startups pelas diferentes 

atividades económicas, sendo de realçar 33% estarem dedicadas a atividades 

enquadradas nas tecnologias e informática, 18% outros serviços (inclui serviços e 

consultoria) e 15% em edução e formação. 

Os resultados apresentados confirmam, mais uma vez a teoria quando refere que as 

startups estão intrinsecamente relacionadas com a tecnologia, mas também incluem 

outras áreas de atividade económica quando as empresas estão centradas na geração 

de novas e significativamente melhoradas soluções no setor em que operam. 
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Gráfico 4 –Áreas de atividade económica (CAE) 

 

O gráfico 5 evidencia que 65% das startups não utiliza qualquer tipo de referencial e 

abordagem no contexto da gestão da qualidade, 19% startups adotam Kaizen/Lean, 9% 

implementam os requisitos da ISO 9001, 5% aplicam outras abordagens especificas do 

setor de atividade em que se inserem e 1% adota Seis Sigma. Os dados revelam assim 

que a maioria das startups não adota qualquer abordagem estruturada de gestão da 

qualidade. 

 

Gráfico 5 – Recurso a abordagens estruturas de gestão da qualidade 

 
 

Relativamente ao recurso por parte das startups a ferramentas da qualidade, o 
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surgindo em segundo e terceiro lugar, respetivamente, a gestão por processos (38%) e 

o benchmarking (36%). De referir que 28% das startups afirmam aplicar questionários 

para avaliação de satisfação e 25% recorrem a diagramas de processos. Um dado 

relevante relaciona-se com o facto de 24% das startups inquiridas afirmam não utilizar 

qualquer ferramenta de gestão da qualidade. 

 

Gráfico 6 – Recurso a ferramentas de gestão da qualidade 

 
 

Como se pode verificar no gráfico 7, das startups que adotaram alguma prática no 

domínio da gestão da qualidade, de forma estruturada ou recorrendo ao uso de alguma 

ferramenta da qualidade, apenas 12% das inquiridas teve essa preocupação logo 

aquando da sua criação, sendo o terceiro ano, após a criação da startup, o que revela 

maior número startups que recorreram pela primeira vez a alguma ferramenta. 
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Gráfico 7 – Idade da startup na implementação de práticas de gestão da qualidade 

 
 

O gráfico seguinte (8) evidencia que das startups que adotaram alguma prática de 

gestão da qualidade, 72% fizeram-no com recursos exclusivamente internos 28% das 

inquiridas utilizaram recursos externos como complemento aos recursos internos. 

Nenhuma startup inquirida respondeu que tenha adotado alguma prática de gestão da 

qualidade recorrendo a recursos exclusivamente externos. 

 

Gráfico 8 – Recursos internos/externos na implementação de práticas 

 
 

O gráfico 9 tem como propósito evidenciar a perceção dos responsáveis das startups, 

que adotaram práticas de gestão da qualidade, acerca dos impactes decorrentes dessa 

opção, numa escala tipo Likert de 5 valores “1- Muito negativo” a “5-Muito positivo”. 
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No que concerne a impactes favoráveis destacam-se a melhoria continua (4,37), a 

eficácia de processos (4,23) e eficiência de processos (4,21). 

No que diz respeito ao impacte de melhoria continua, 56,1% das startups identificam 

que as práticas adotadas contribuíram de forma positiva e 41,46% consideram mesmo 

terem contribuído de forma muito positiva para a melhoria continua. 

Quantos aos impactes que apresentam resultados menos favoráveis surgem o 

aumento de volume de negócios (3,50), gestão de recursos humanos (3,52) e o índice 

de internacionalização (3,54). 

 

Gráfico 9 – Impactes decorrentes do uso de práticas de gestão da qualidade 

 
 

O gráfico 10, pretende identificar que motivos alegam os responsáveis das startups, 

que não aplicaram qualquer abordagem e não usaram qualquer ferramenta de gestão 

da qualidade, ou seja 39 startups, 51,3% da amostra. 

Das empresas inquiridas nesta secção, 64,1% das startups identificam o foco 

conferido ao crescimento do negócio e a indisponibilidade de tempo (51,3%) surgindo 

como os principais motivos apontados. Acresce que 41% das inquiridas alegam os 

escassos beneficios e 25,6% apontam os custos. 

 

 

 

0.30

0.07

0.05

0.35

0.48

0.40

0.49

0.26

0.51

0.33

0.00

0.45

0.28

0.40

0.12

0.43

0.29

0.24

0.49

0.50

0.51

0.64

0.70

0.44

0.38

0.44

0.37

0.56

0.26

0.40

0.56

0.36

0.51

0.40

0.67

0.43

0.45

0.50

0.37

0.36

0.19

0.30

0.26

0.21

0.10

0.14

0.14

0.16

0.19

0.28

0.41

0.19

0.19

0.17

0.21

0.14

0.26

0.17

0.15

0.10

Comprometimento dos RH
Eficácia dos Processos

Eficiência dos Processos
Gestão da Informação e Conhecimento

Gestão de RH
Gestão dos Recursos Financeiros

Gestão de Recursos Infraestrutura
Gestão não conformidades

Índice de Internacionalização
Inovação (produtos/serviço,processos, marketing, organizacional)

Melhoria Contínua
Notoriedade/imagem

Planeamento e Estratégia
Práticas de Liderança

Produtividade
Propriedades de Produtos/Serviços

Satisfação de Clientes
Satisfação dos Colaboradores

Satisfação de outras partes interessadas
Volume de negócios

Muito Negativo Negativo Nem Negativo/Nem Positivo Positivo Muito Positivo



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       314 

Gráfico 10 – Motivos para a não implementação de práticas de gestão da qualidade 

 
 

Ainda acompanhando as startups que não implementaram qualquer prática de 

gestão da qualidade, os investigadores pretenderam compreender se existia, por parte 

dessas startups, intenção de aplicação no futuro, quer seja de uma abordagem 

estruturada ou ferramenta da qualidade. O gráfico seguinte (11) evidencia que 60% 

dessas empresas não sabe/não responde, 24% admite aplicar no futuro e 16% negam 

essa intenção. 

 

Gráfico 11 – Intenção de aplicação no futuro de práticas de gestão da qualidade 
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4. Conclusão 

O presente artigo teve por base um estudo realizado por um grupo de investigadores 

que pretendeu estudar a relação das startups com a gestão da qualidade, bem como 

impactes quanto ao seu desempenho.  

Para a concretização do objeto de estudo, após a realização de pesquisa bibliográfica, 

foi elaborado e aplicado questionário a startups portuguesas de diferentes setores de 

atividade, tendo por base a Rede Nacional de Incubadoras. 

Os dados recolhidos e analisados, incluídos em 76 respostas validadas, permitem 

confirmar a pesquisa bibliográfica, realizada previamente, acerca das startups, 

nomeadamente i) que são maioritariamente organizações micro (68,6%) e pequena 

dimensão (28,36%); ii) empregam maioritariamente profissionais altamente 

qualificados (73%), incluindo maioritariamente doutorados (9%); e iii) o setor de 

atividade preferencial destas organizações está associado a tecnologia/informática 

(33%), dispersando-se por outros setores na procura de soluções novas ou 

significativamente melhoradas para o setor em que operam. 

Os dados permitem aprofundar o conhecimento acerca da adoção por parte das 

startups em relação a práticas de gestão da qualidade, quer através de abordagem 

estruturada pela conformidade, excelência organizacional e excelência operacional, 

quer pelo uso de ferramentas de gestão da qualidade. Assim, o foco no crescimento de 

negócio (64,1%), aliado à indisponibilidade de tempo (51,3%) e na descrença em relação 

aos benefícios que comportam a gestão da qualidade (41%), determinam que startups 

(65%) não tenham qualquer abordagem estruturada à gestão da qualidade e 24% das 

startups não usem qualquer ferramenta da gestão da qualidade. Analisando estes dois 

últimos grupos verifica-se que 51,3% do total da amostra não apresenta qualquer 

prática de gestão da qualidade, sendo que apenas 24% dessas startups admitem 

implementar, no futuro, alguma prática. 

Por outro lado, apesar de em minoria, as startups que adotaram qualquer prática de 

gestão da qualidade fizeram-no no terceiro ano de vida (20%), através de recursos 

internos (72%), sendo de realçar como principais impactes a melhoria continua (4,37), a 

eficácia de processos (4,23) e eficiência de processos (4,21). 
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O estudo apresenta como principal limitação o número de respostas validadas, sendo 

ainda de realçar o facto de estar centrado na realidade portuguesa.  

O estudo afigura-se como pertinente na medida em que a relação entre as startups 

e a gestão da qualidade quase nunca é retratado nos artigos científicos atualmente 

publicados. Nestes termos, de forma a aprofundar este tema, e de certa forma permitir 

um olhar critico sobre a gestão da qualidade neste tipo de organizações, cada vez em 

maior número, os investigadores consideram de elevado interesse alargar a amostra e 

o âmbito territorial, aprofundar as variáveis de estudo e avaliar a perceção das partes 

interessadas em relação ao desempenho das startups após a implementação de práticas 

de gestão da qualidade, estudar que práticas de gestão da qualidade melhor se 

adequam a este tipo de organizações e o momento adequado para potenciar os seus 

benefícios. 
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Resumo: 
A gestão de resíduos industriais tem vindo a ser um tema de preocupação 
na generalidade das indústrias, quer a nível nacional como mundial, pois a 
crescente produção industrial levou ao aumento significativo de resíduos em 
quantidade e diversidade nas últimas décadas, causado pelo crescimento 
económico, tendências e modas. 
É de extrema importância a implementação de medidas que possam 
contribuir para a eliminação ou redução, assim como o controlo de resíduos 
produzidos, com o intuito de minimizar os seus impactos ambientais 
negativos, de modo a não prejudicar as gerações futuras. 
Quando o assunto diz respeito ao desenvolvimento de uma sociedade mais 
sustentável, necessariamente exige-se maior eficácia e eficiência na gestão 
de resíduos. 
As empresas procuram soluções que sejam mais sustentáveis, de modo a 
respeitar os aspetos e legislações ambientais, sem comprometer a qualidade 
dos seus processos produtivos e dos serviços, para satisfazer as exigências 
dos consumidores. 
Perante esta problemática e com a crescente importância da 
sustentabilidade, a combinação deste conceito com a Filosofia Lean e 
Indústria 4.0 tem vindo a aumentar o interesse das organizações, pois estes 
dois conceitos poderão contribuir significativamente para o aumento da 
sustentabilidade.  Neste contexto, propõe-se um modelo que contribui para 
uma identificação e quantificação mais eficiente dos resíduos industriais. 
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Palavras-chave: Filosofia Lean, Gestão de resíduos, Indústria 4.0, 
Sustentabilidade.  

 

Abstract: 
Industrial waste management has been a matter of concern in most 
industries, both nationally and worldwide, as the growing industrial 
production has led to a significant increase in waste in quantity and diversity 
in recent decades, caused by economic growth, trends and fashions. 
It is extremely important to implement measures that can contribute to the 
elimination or reduction, as well as the control of waste produced, to 
minimize its negative environmental impacts, so as not to harm future 
generations. 
When the subject concerns the development of a more sustainable society, 
greater effectiveness and efficiency in waste management is necessarily 
required. 
Companies look for solutions that are more sustainable, to respect 
environmental aspects and legislation, without compromising the quality of 
their production processes and services, to satisfy the demands of 
consumers. 
Faced with this issue and with the growing importance of sustainability, the 
combination of this concept with the Lean Philosophy and Industry 4.0 has 
been increasing the interest of organizations, as these two concepts can 
significantly contribute to increasing sustainability. In this context, we 
propose a model that contributes to a more efficient identification and 
quantification of industrial waste. 
 
Keywords: Industry 4.0, Lean philosophy, Sustainability, Waste 
management. 

 

 

1. Introdução 

A indústria na sua generalidade passou por várias fases e tem crescido de forma 

exponencial. Este crescimento por um lado é benéfico para sociedade pois traz consigo 

inovação de produtos, processos e métodos de trabalho, mas por outro lado toda esta 

evolução de forma direta ou indireta acaba por produzir efeitos negativos no meio 

ambiente seja pelo uso excessivo de água, energia, matéria-prima nos processos de 

fabrico, bem como a libertação de emissões de CO2, como também a produção de 

variadíssimos resíduos industriais. No entanto, nos últimos anos este desenvolvimento 

na procura de soluções mais sustentáveis e inovadoras tem vindo a representar um 
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papel predominante no crescimento económico global, também se tem manifestado 

como um fator de grande relevância no que diz respeito aos problemas ambientais 

(Skenderovic et al., 2015; Lima et al., 2019; Mello & Sehnem, 2016; Godswill et al., 2020). 

A dimensão e gravidade que assume o problema da produção de resíduos industriais, 

impõem a necessidade urgente de definir uma estratégia capaz de conduzir a uma 

gestão eficiente e eficaz dos resíduos. Uma gestão eficaz de resíduos no processo 

produtivo leva a uma redução nos custos de produção, assim como pode trazer uma 

diminuição dos problemas ambientais, melhorar a qualidade de vida e aumentar o 

conforto ambiental urbano (Stumpf et al., 2018; Ezeudu et al., 2019; Awuchi et al., 2020; 

Skenderovic et al., 2015). 

Com a concorrência a nível global no mercado, é necessário que as empresas 

apostem na melhoria dos seus processos produtivos adotando uma produção 

customizada, servindo-se de processos mais inovadores e versáteis, com prazos de 

entrega cada vez menores e utilizando o mínimo de recursos, assim como o 

cumprimento das regulamentações ambientais mais rigorosas, sem comprometer a 

qualidade. Por outro lado, as empresas devem apostar na redução considerável dos 

níveis do consumo de energia, na redução de desperdícios e resíduos perigosos, 

contribuindo em simultâneo para a melhoria da imagem das empresas, sendo o 

desenvolvimento de atividade sustentável um objetivo de qualquer empresa. Em 

resposta a Filosofia Lean e a Indústria 4.0 podem contribuir para estes desafios (Kamble 

et al., 2020). 

A Filosofia Lean tem como objetivo a eliminação dos desperdícios e a criação de valor. 

Tem vindo a melhorar o sistema de produção para se manter competitivo no mercado, 

respondendo rapidamente ao cliente e fornecendo um produto totalmente fiável e 

seguro a um preço competitivo (Kamble et al., 2020; Chen et al., 2020; Baumer-Cardoso 

et al., 2020). 

Com o surgimento da Indústria 4.0 é necessária uma mudança de mentalidade aberta 

a novas tecnologias que contribuem também para a redução de desperdícios. A 

Indústria 4.0 emerge assim uma promissora forma de lidar com desafios futuros no 

ambiente de produção. A indústria 4.0 apresenta novas formas de desenvolvimento de 

produtos inteligentes, introduzindo assim ferramentas tecnológicas através das quais os 

princípios da Filosofia Lean podem ser promovidos. Esta nova abordagem poderá ser 
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integrada em conjunto com a Filosofia Lean, e pode apresentar vantagens significativas 

(Kamble et al., 2020; Maracajá & Oliveira, 2020). 

A aplicação conjunta da Filosofia Lean, Indústria 4.0 e da visão Sustentável pode 

auxiliar as organizações na redução ou eliminação dos desperdícios, na melhoria de 

métodos, processos assim como de produtos. Tudo isto utilizando a inovação 

sistemática sempre com o foco na redução de impactos ambientais e maximização do 

valor acrescentado (Kamble et al., 2020; Maracajá & Oliveira, 2020; Chen et al., 2020). 

Pela grande necessidade de controlar e reduzir os resíduos gerados pelas várias 

indústrias, propõe-se um modelo que permite o controlo, caracterização, identificação 

e separação destes. 

 

2. Revisão bibliográfica dos modelos existentes de utilização 

conjunta da Filosofia Lean, Indústria 4.0 e Sustentabilidade 

A pesquisa bibliográfica revelou a existência de 71 modelos mais alinhados com os 

objetivos traçados. A seleção destes teve como critérios: interação dos conceitos 

Sustentabilidade, Filosofia Lean e Indústria 4.0, melhoria do índice de gestão ambiental, 

identificação, monitorização e controlo de resíduos produzidos, melhoria do 

desempenho produtivo, facilidade de aplicação dos sistemas, adaptação destes às várias 

dimensões e tipos de indústrias. 

De acordo com os critérios acima referidos e após a leitura e análise dos vários 

modelos foram selecionados 4 que mais se enquadraram com os critérios e ao sistema 

que se pretende desenvolver para realizar uma análise mais detalhada. 

Agrawal, & Paharia (2019) desenvolveram um modelo híbrido (figura 1) que combina 

a ferramenta Systematic Layout Planning (SLP) e a simulação com o software ARENA 

(Agrawal & Paharia, 2019). 
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Figura 1 – Metodologia para a melhoria do layout de instalações industriais 

 
Fonte: Adaptado de Agrawal & Paharia (2019)  

 

A figura 1 mostra o fluxograma de processo da metodologia. O modelo para além de 

possibilitar a melhoria do layout das instalações industriais ainda permite realizar uma 

análise de modo que a escolha seja a mais acertada e de acordo com as necessidades de 

cada atividade ou requisitos (Agrawal & Paharia, 2019). 

De modo geral, a seleção do layout passa por realizar primeiramente a recolha de 

dados, análise e simulação do layout atual. Seguidamente utiliza-se um gráfico de 

relacionamento de atividades. Após a análise o passo seguinte passa por reorganizar o 

layout e com ajuda do software ARENA verificar se a proposta é mais indicada (Agrawal 

& Paharia, 2019). 

A metodologia que Agrawal & Paharia (2019) apresentam, aborda um dos três temas 

de interesse, a Filosofia Lean. Esta visa a melhorar o desempenho do sistema produtivo 

por meio da reorganização do layout. A metodologia híbrida ajuda a selecionar qual o 

melhor layout em função do tipo de indústria, material a manusear, entre outros 

critérios. A referida metodologia, pode ser uma mais-valia para melhorar o desempenho 

produtivo através da reorganização do chão de fábrica. Contudo, para alcançar as 

devidas melhorias, deve-se de realizar várias simulações, tendo elevada importância a 

fase inicial, na qual se leva a cabo a recolha de informação, sendo esta fase uma das 

mais importantes. As restrições físicas, económicas e limitações praticas de cada 

empresa podem ser outra das limitações a ter em conta. 
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A metodologia proposta por Agrawal & Paharia (2019), poderá ser melhorada com a 

introdução dos conceitos: Indústria 4.0 e Sustentabilidade, já que estes trazem consigo 

benefícios a vários níveis. A introdução da Indústria 4.0 contribuirá para obter um 

modelo representativo virtual de forma fácil, rápida e económica assim como ajuda na 

reorganização do layout tornando num sistema proposto versátil, e fácil de utilização. O 

conceito Sustentabilidade por outro lado, contribuirá para melhorar não só o 

desempenho produtivo, mas também permitirá obter melhoramento no desempenho 

ambiental da empresa.  

Alshamasi et al. (2017) propõem um sistema da Internet of Things (IoT) para a 

monitorização da poluição do ar, através da recolha de dados em tempo real em locais 

específicos como mostra a figura 2 (Alshamasi et al., 2017). 

 

Figura 2 – Modelo de monitorização de gases poluentes com recurso à IoT 

 
Fonte: Adaptado de Alshamasi et al. (2017) 

 

O sistema é composto por sensores sem fios, microcontrolador, gateway e uma 

plataforma da IoT. O sinal analógico de cada um dos sensores, é convertido em um sinal 

digital, que por sua vez, é enviado para o microcontrolador. Este compara o valor 

medido com um valor limite predeterminado. O resultado medido é enviado para o 

gateway IoT, que, por sua vez, processa e guarda os dados e envia para a plataforma 

IoT. Nesta plataforma, é possível visualizar os dados, verificar alertas, entre outras 

aplicações que podem ser adicionadas (Alshamasi et al., 2017). 
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Após a análise dos dados, e caso o sistema detete algum parâmetro fora do 

preestabelecido, este envia um alerta, para que sejam tomadas as medidas necessárias. 

Além deste aviso, se os valores medidos de poluição atingirem certos níveis 

considerados inapropriados, o sistema emite um alarme tomando várias ações, de modo 

a alertar as pessoas ao redor (Alshamasi et al., 2017). 

A rede de sistema sem fio, possui o microcontrolador Waspmote, pois este é melhor 

para ambientes externos, uma vez que possuiu maior vida útil quando comparada com 

outros similares. Este permite várias combinações de comunicação como Zigbee e 

802.15.4 e pode conter mais sensores conectados. O sensor está conectado ao 

microcontrolador, sendo este escolhido em função ao que se pretende monitorizar. O 

gateway sem fio (Meshlium) recebe os dados e armazena num banco de dados local e 

envia para uma base dados em nuvem. O gateway projetado possibilita a comunicação 

em Wi-fi 2.4 Ghz, XBee, entre outros, assim como a comunicação com smartphones, pois 

este integra um modulo GPS (Alshamasi et al., 2017). 

Alshamasi et al. (2017) propõem um sistema que pode ser facilmente adaptado e 

integrado dentro de uma indústria, podendo esta controlar e atingir da melhor forma os 

limites legais vigentes para a poluição atmosférica. A constituição do sistema, e o 

recurso da plataforma da IoT, possibilita que este seja implementado de forma fácil e 

económica (Alshamasi et al., 2017). 

Uma vez que este trabalho incide sobre três conceitos: Filosofia Lean, Indústria 4.0 e 

a Sustentabilidade, o sistema proposto aborda somente dois dos três conceitos. A 

filosofia Lean, neste sistema iria contribuir de forma benéfica, pois esta filosofia tem na 

sua génese uma cultura de redução de consumos transversais na empresa, contribuindo 

para a redução de desperdícios, bem como na diminuição da geração de poluentes 

contribuindo beneficamente para o meio ambiente (Alshamasi et al., 2017). 

Apesar do sistema estar concebido para que seja robusto, de modo a suportar as mais 

variadas condições meteorológicas, deve-se de ter em conta, que para o sistema seja 

low-cost este depende diretamente dos componentes nele utilizados, ou seja, a conexão 

entre os vários dispositivos pode ser um dos desafios, e com isso, o valor da 

implementação do sistema pode ser influenciado. 

Fatimah et al. (2020) desenvolveram um sistema de gestão de resíduos baseado na 

economia circular (figura 3). Este pode separar os resíduos municipais, identificar as 
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características dos mesmos assim como determinar as tecnologias de tratamento de 

resíduos sustentáveis por meio do uso da Internet of Things (IoT) (Fatimah et al., 2020). 

 

Figura 3 – Estrutura fundamental do Sistema de Gestão de Resíduos Inteligente e 

Sustentável 

 
Fonte: Adaptado de Fatimah et al. (2020) 

 

Como mostra a figura 3 os autores apresentam um sistema de gestão de resíduos 

inteligentes, este foi desenvolvido para melhorar a gestão de resíduos municipais 

provenientes do lixo de lojas, hotéis, lixo doméstico (Fatimah et al., 2020).  

O sistema apresentando, possibilita a separação de resíduos de acordo com a 

sequência de fluxo de resíduos no sistema de gestão de resíduos, separando estes com 

base em algumas características, incluindo tamanho, metal e não metal, leve, inerte e 

combustível. Este sistema também permite agrupar o material residual e tomar decisões 

sobre a tecnologia de tratamento adequada (Fatimah et al., 2020).  

Todo o processo inicia-se com a recolha do lixo municipal produzido pela cidade que 

é enviado para o centro de recolha de resíduos da cidade por meio de um camião 

compactador, este está devidamente identificado por um código de barras. Este, 

identifica o camião, a empresa responsável do mesmo, o tipo de resíduos, a fonte e a 

perigosidade dos mesmos. Uma vez que o camião chega ao centro de recolha de 

resíduos, um sensor recolhe os dados pela leitura do código de barras vinculado ao 
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transportador e envia as informações para o banco de dados. Seguidamente, o camião 

é pesado por uma balança, também conectada ao banco de dados do centro de recolha 

por meio da rede local. Após a pesagem, o camião despeja o lixo na zona 

correspondente, também esta conectada no sistema. A seguir uma máquina mecânica, 

transporta os resíduos para a plataforma de classificação manual, por meio de 

transportadores de correia para a zona de triagem, sendo nesta zona onde se procede 

à separação do lixo de acordo com as especificações. Terminada a primeira triagem, o 

lixo segue para uma segunda triagem. Nesta fase, a identificação dos resíduos é por meio 

de sensores, no qual é realizada uma nova separação assim como os resíduos são 

encaminhados de acordo com as suas características. Seguidamente, os resíduos são 

distribuídos de acordo com a sua futura utilização como é o caso do plástico recolhido, 

já que este pode ser convertido em tijolos. O restante lixo sem interesse ou possibilidade 

de reutilização, é contabilizado e enviado para um aterro (Fatimah et al., 2020). 

Toda a informação recolha nas várias fases do processo, é encaminhada para o banco 

de dados. Após a receção e processamento dos dados e em função das características 

dos resíduos, o sistema fornecerá uma possível tecnologia de tratamento, de acordo 

com as existentes no centro, através de um touchscreen, dashboard, smartphone, 

computador ou outro dispositivo conectado ao sistema (Fatimah et al., 2020). 

O sistema proposto por Fatimah et al. (2020) envolve dois dos três conceitos de 

interesse do trabalho, Sustentabilidade e Indústria 4.0, este apresenta algumas 

vantagens como a perceção do nível de maturidade quer ao nível social como 

económico da gestão de resíduos, assim como também permite criar indicadores que 

possam ajudar a visualizar o desempenho da gestão ambiental. O sistema é facilmente 

adaptável a outras áreas como no monitoramento de parâmetros pelas características 

do mesmo. Outra das vantagens reside no núcleo do sistema, já que este conta com 

Information and Communication Technology (ICT). Através da utilização do ICT pode ser 

conseguido uma gestão dos resíduos em tempo real, inteligente, flexível e fiável e 

informações relevantes, assim como o melhoramento dos aspetos económicos, sociais 

e ambientais. 

A combinação do ICT com a IoT oferece uma abordagem de nova geração, para 

melhorar o sistema global de gestão de resíduos de forma eficiente e eficaz que permite 

transformar características de resíduos grandes e complexos em recursos materiais e 
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energia valiosos, quando a integração das novas tecnologias e o uso das mesmas seja já 

uma realidade na zona onde se pretende implementar. 

O sistema apesar de ser versátil e de fácil aplicação apresenta algumas limitações, 

sendo a segurança do sistema uma delas, sendo necessário realizar uma melhoria de 

forma que este seja mais seguro. 

Apesar do sistema abordar dois dos três temas em estudo, este não aborda a Filosofia 

Lean. A introdução desta metodologia seria uma mais-valia já que a primeira triagem é 

realizada de forma manual, a utilização de algumas metodologias que a Filosofia Lean 

oferece, iria melhorar o desempenho desta fase. 

 Outra das limitações, tem haver com o número de parâmetros analisar podendo 

tornar o sistema mais lento e até mesmo perder qualidade na recolha de dados, sendo 

importante a determinação dos parâmetros mais importantes a analisar. Para além do 

elevado número de parâmetros a analisar que fazem com que o sistema perca qualidade 

e velocidade, a distância entre os vários dispositivos que compõem o sistema pode 

causar algumas limitações, sendo a distância entre estes um problema a contornar. 

Outra das limitações, é o custo da implementação do sistema. 

Marques et al. (2019), desenvolveram um sistema de gestão de resíduos para cidades 

inteligentes baseado em IoT multinível. O sistema desenvolvido, é composto por quatro 

camadas e reúne os conceitos do Cyber Physical Systems (CPS), sistema avançado e 

inteligente de comunicação como mostra a figura 4. Este foi concebido e organizado 

como referido em quatro camadas: Objetivos Físicos, Comunicação, plataforma em 

nuvem e Serviços (Marques et al., 2019). 
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Figura 4 – Sistema de monitorização baseado em IoT multinível 

 
Fonte: Adaptado de Marques et al. (2019) 

 

A primeira camada possibilita a recolha de dados por meio de sensores IoT que por 

sua vez iram disponibilizar à cidade várias informações e serviços. Após os sensores 

recolherem os dados, um dispositivo de comunicação como Radio-Frequency 

IDentification (RFID), Bluetooth e ZigBee, é usado para fazer a receção desses mesmos 

dados. Estes são processados através do Nó MCU, que comunica com uma unidade de 

processamento local, e este permite a visualização de informações pelo aplicativo que 

presta serviço. De modo a possibilitar a incorporação de aplicativos específicos, o 

sistema facilita o acesso a uma plataforma em nuvem que é responsável por fornecer o 

motor de computação e serviço de armazenamento de dados (Marques et al., 2019). 

O sistema de modo a ter compatibilidade e lidar com vários tipos de tecnologias de 

acesso à rede, este apresenta uma camada de comunicação, sendo a segunda do 

sistema, e suporta a implementação de várias tecnologias sem fio, assim como fornece 

a comunicação entre todas as camadas (Marques et al., 2019).  

A terceira camada, plataforma em nuvem, projetada para fornecer três tipos de 

serviços: processamento, base de dados e armazenamento de dados. Cada um destes, 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       329 

pode ser alocado dinamicamente para atender aos requisitos de diferentes tipos de 

aplicações. De forma a lidar com a confidencialidade o sistema oferece suporte em 

diferentes protocolos seguros como Secure Hypertext Transport Protocol (HTTPS) 

(Marques et al., 2019).  

Os aplicativos fornecidos pelo sistema, estão localizados na quarta e última camada, 

serviços. Esta camada subdivide-se em quatro grupos: Vigilância, Transporte e Logística, 

Infraestrutura e Tecnologia, em que cada um dos grupos facultará um determinado tipo 

de serviço (Marques et al., 2019).  

O sistema proposto por Marques et al. (2019) tal como o anterior aborda os temas 

Sustentabilidade e Indústria 4.0, é de fácil aplicação e adaptável, podendo ser aplicado 

nas mais variadíssimas indústrias e aplicações. Este pode fazer interface com vários tipos 

de dispositivos, pelos vários protocolos que podem estar associados à camada 

comunicação sendo possível comunicar com elementos internos e externos 

dependendo do tipo de serviço que se disponibilize. Contudo, apresenta algumas 

limitações, ao nível da distância entre os vários componentes que compõem o sistema, 

pois quanto maior for a distância entre estes, menor será a quantidade e qualidade de 

dados recolhidos. Este sistema quando comparado com o anterior no que diz respeito a 

segurança é melhor. Apesar desta melhoria, o sistema em função do protocolo 

escolhido, terá uma variação no número de utilizadores que podem aceder ao sistema 

em simultâneo comprometendo de certa forma o desempenho deste. 

 

3. Proposta de um modelo de monitorização, triagem e recolha 

de resíduos industriais num ambiente Lean e Indústria 4.0 

Apesar de se verificar um aumento do interesse em torno dos conceitos: 

Sustentabilidade, Filosofia Lean e Indústria 4.0, os sistemas propostos para a 

monitorização de resíduos são na sua maioria utilizados em sistema de gestão de 

resíduos municipais e na monitorização de emissões, não sendo explorada a 

possibilidade da utilização deste tipo de sistema no meio industrial. Com a introdução 

de um sistema de monitorização e estes três conceitos no meio industrial, possibilita um 

maior controlo e perceção dos resíduos gerados, o que contribuirá para se enquadrarem 

da melhor forma nas leis vigentes quer a nível nacional como internacional. 
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Os sistemas de monitorização e melhoria de gestão ambiental na sua maioria 

abordam dois dos três conceitos que são alvo de estudo deste trabalho. 

O sistema de monitorização de resíduos apresentado neste trabalho é baseado no 

sistema proposto por Marques et al. (2019), pois este tem grande flexibilidade e com 

isto a possibilidade de adaptação ao sistema que se pretende desenvolver. Tendo em 

conta o objetivo deste trabalho o sistema proposto terá como base para a sua 

construção a interação dos conceitos da Indústria 4.0 e a Sustentabilidade. 

Uma alternativa para melhorar a sustentabilidade é a introdução de novas 

tecnologias, principalmente aquelas provenientes da Indústria 4.0, um alto nível de 

conectividade entre os processos favorece a ampliação de produtos customizados e 

outros elementos que sugerem profundas alterações nos ambientes organizacionais e 

na sociedade, contribuindo para o programa de sustentabilidade. 

No que concerne à Filosofia Lean, esta tem na sua génese uma cultura de redução de 

consumos transversais na empresa que fazem com que esta prática mesmo que não seja 

aplicada com a finalidade de reduzir o consumo dos recursos naturais, resíduos, 

emissões, fazem com que a empresa de forma indireta esteja a contribuir para que o 

seu sistema produtivo seja mais sustentável, contribuindo para uma melhor gestão 

ambiental, redução de desperdícios, resíduos, emissões embora possa ser de forma 

reduzida mas que tem alguma visibilidade quando comparada com outra empresa que 

não tem por base esta filosofia. 

Assim, as práticas Lean oferecem também a oportunidade para adotar iniciativas 

mais sustentáveis, com o resultado final de melhorar também a performance ambiental 

e produtiva. 

As estratégias de gestão ambiental que alinham os seus objetivos com os da Filosofia 

Lean, conseguem aumentar o nível de efetividade do sistema de produção, porque 

através da visão holística que as empresas têm, é possível contribuir para a redução de 

desperdícios e o aumento da produtividade. Neste sentido, a enfase da Filosofia Lean 

na redução de desperdícios, favorece a redução do impacto ambiental dos sistemas 

produtivos pois esta tem uma relação positiva com o conceito sustentabilidade. 

Face às exigências quer sociais, económicas e ambientais os temas: Sustentabilidade, 

Filosofia Lean e Indústria 4.0, são de elevada importância. Contudo, para que a empresa 

consiga atingir mais facilmente uma gestão ambiental de excelência, a Filosofia Lean e 
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a Indústria 4.0 contribuem substancialmente para que tal aconteça, pois, estes conceitos 

podem contribuir significativamente para aumentar a sustentabilidade. 

O sistema desenvolvido foi concebido para que este seja implementado no chão de 

fábrica de modo a contribuir para o controlo, identificação, quantificação e separação 

dos resíduos logo na fase inicial, até que são encaminhados a uma empresa certificada, 

para o efeito quer para reciclagem ou para outro fim. 

Na construção do sistema como mostra a figura 5, teve-se em conta a grande 

diversidade de resíduos produzidos pelas mais variadíssimas áreas indústrias conferindo 

flexibilidade de aplicação quer em contexto de pequena, media e grande empresa. 

 

Figura 5 – Metodologia para a monitorização de resíduos indústrias em tempo real 

 
Fonte: Autor 

 

Na Figura 5 pode-se observar o sistema desenvolvido. Este foi concebido para 

monitorizar os resíduos industriais, de modo que haja um maior controlo nos resíduos 

produzidos bem como a sua identificação, quantificação e separação dos mesmos logo 

na fase inicial, até que são recolhidos e encaminhados por uma empresa certificada e 

competente para o mesmo. O sistema de monitorização desenvolvido como mostra a 

figura acima é composto por quatro camadas: Recursos Físicos, Comunicação, Nuvem e 

Serviços. 
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A primeira camada, Recursos Físicos, é constituída pelos sensores, caixotes e 

contentores de lixo, gateway, computadores, entre outros dispositivos quer sejam fixos 

ou móveis. A segunda camada, Comunicação, possibilita conexão entre as restantes 

camadas e dispositivos que estejam agregados ao sistema. A terceira camada, Nuvem, 

é composta pelo sistema de armazenamento e processamento de dados. Um serviço da 

gratuito da Internet of Things possibilita o armazenamento, análise e visualização dos 

dados em tempo real. A quarta e última camada, Serviços, por meio do serviço gratuito 

da IoT, possibilita a remoção ou o incremento de novos serviços que podem estar 

disponíveis, como transporte, análise e visualização de vários parâmetros como o índice 

de gestão ambiental por meio de vários dispositivos conectados ao sistema. 

O sistema proposto apoia-se também na reorganização dos layouts, de modo a 

enquadrar-se com a área disponível, dimensões da matéria-prima, áreas de 

armazenamento da mesma e produtos acabados, entre outros fatores. 

 

3.1. Descrição do modelo 

Como referido o sistema de monitorização de resíduos foi concebido para ser 

implementado no chão de fábrica, e este irá permitir controlar todos os resíduos que 

são produzidos quer na linha de produção como em outras atividades também 

importantes para permitir o bom funcionamento da unidade fabril.  

Como mostra a figura 6 e 7 para que haja uma melhor gestão dos resíduos 

produzidos, os operadores têm um papel fundamental no método proposto. Estes numa 

primeira fase e após detetarem que uma peça e/ou componente não está de acordo 

com o especificado, tem que determinar se irá para refabrico ou reciclagem colocando 

na caixa respetiva. Por outro lado, no que concerne a outras atividades internas, como 

a substituição de líquido refrigerante, óleo, etc. dão origem a resíduos. Estes, tem que 

ser distribuídos e acondicionados em reservatórios específicos (exemplo: óleo usado, 

líquido refrigerante, água contaminada), caixotes de lixo, contentores (exemplo: metais, 

plásticos, indiferenciado, outros materiais) de modo a proceder ao seu 

encaminhamento e serem reciclados. 

Para permitir uma triagem mais eficiente e eficaz os resíduos sólidos produzidos, são 

identificados por uma câmara. O sistema após identificar o resíduo para além de 
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fornecer informação do contentor onde será depositado, também mostra as várias 

possibilidades que este tem em ser reciclado. 

A monitorização dos resíduos é possível através de sensores que estão acoplados aos 

contentores, caixotes de lixo e reservatórios. A triagem dos resíduos é realizada por 

meio de uma câmara. Os sensores têm como objetivo recolher dados como o peso e 

nível associado ao contentor, reservatório, etc. e a câmara de identificar os resíduos 

sólidos produzidos, que por sua vez enviam os dados para o Gateway. 

O gateway recebe e armazena os dados, tendo também como função de fazer de 

interface com a terceira camada, Nuvem. Esta, possibilita o processamento e 

armazenamento dos dados recolhidos pelos sensores e câmara. Por meio do serviço 

gratuito da IoT, ThingSpeak, com recursos a dispositivos moveis ou fixos conectados ao 

sistema é possível aceder à quarta camada, Serviços. Os Serviços, possibilitam a análise 

e visualização dos dados, mas também caso o sistema detete algum parâmetro fora do 

preestabelecido, este envia um alerta de modo que seja possível tomar as medidas 

necessárias. Outra aplicação disponibilizada na camada Serviços, é o transporte. Este 

aplicativo é automático e permite emitir um alarme para a entidade responsável para a 

recolha dos resíduos assim que os contentores atingem um determinado nível. 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       334 

Figura 6 – Fluxograma do processo de monitorização de resíduos proposta

 
Fonte: Autor 
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Figura 7 – Fluxograma do processo de monitorização de resíduos proposta 

 
Fonte: Autor 

 

3.2. Componentes que compõem a arquitetura do sistema  

De modo a compor o sistema proposto foram escolhidos os seguintes componentes: 

Sensor de distância HC-SR04, composto por um emissor e um recetor, com capacidade 

de medir distâncias de 2 centímetros até 4 metros, com uma precisão de 

aproximadamente de 3 milímetros, alimentação 5V DC e corrente de operação 2mA. 

Sensor de carga TAL220, de liga de alumínio, barra reta, com capacidade de leitura até 
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10 kg. Sensor de carga Zunate, Zunateqz49sk6gwg, de liga de alumínio, barra reta, com 

267 gramas, com uma faixa de precisão de 20-80kg, com o módulo de peso HX711 para 

converter analógico/digital (A/D). A câmara utilizada é a Pi Câmara Raspberry Pi v2 8 

megapixel de resolução e sensor Sony IMX2019, imagem: 2592x1944 pixels, vídeo: 

1080p30, 720p60 e 640x480p60/90. Para armazenar e processar os dados recolhidos e 

fazer a comunicação com a camada nuvem, escolheu-se o Raspberry Pi 3 Model B+ com 

capacidade de 1GB de RAM, 1 porta HDMI e 4 portas USB 2.0, porta CSI e DSI, possibilita 

comunicação através de Wi-fi, Bluetooth Low Energy (BLE) e possui entradas para a 

conexão de uma câmara e um touchscreen. 

Por último, inserida na nuvem, é utlizado uma versão gratuita da plataforma analítica 

da IoT, ThingSpeak. Este serviço para além de possibilitar a agregação ou desagregação 

de serviços como transporte, comunicação, este possibilita a visualização em tempo real 

dos dados, com recurso à rede local da instalação.  

Para além da seleção dos componentes para o sistema de monitorização, estes foram 

escolhidos tendo em conta a possibilidade de comunicação por BLE. Ao passo que se 

desenvolveu o sistema, e por meio de várias pesquisas, foi possível identificar várias 

soluções para que os vários componentes possam comunicar entre si, como o Wi-fi, 

Global System for Mobile (GSM), IEEE 802.11, BLE. A escolha do BLE foi por ser uma 

tecnologia de comunicação sem fios. Para além desta vantagem, este permite 

funcionamento com um consumo reduzido de energia, sendo ideal para aplicações onde 

a energia é limitada.  

 

4. Discussão dos resultados 

Face a uma crescente e volátil globalização dos mercados, com uma sociedade cada 

vez mais exigente e seguidora de tendências, e outros fenómenos nos mercados, fazem 

com que as empresas tenham que ter uma grande capacidade de resposta de modo a 

satisfazer os seus clientes, que por vezes leva à má gestão dos resíduos industriais.  

A revisão bibliográfica, evidencia que existe uma procura em encontrar soluções para 

melhorar a gestão de resíduos municipais e industriais, começando pela recolha, 

encaminhamento, separação e reciclagem dos mesmos.  
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Os artigos analisados para melhorar a gestão dos resíduos como referido 

anteriormente combinam os conceitos: Sustentabilidade e Indústria 4.0, e são mais 

apropriados para a recolha de resíduos municipais e análise da qualidade do ar.  

O modelo desenvolvido quando comparado com os analisados anteriormente, é uma 

mais-valia para a empresas, pois ao combinar os três conceitos alvo do estudo, permitirá 

que estas possam melhorar consideravelmente o seu desempenho ambiental, pelo 

contributo positivo que a Filosofia Lean e Indústria 4.0 tem com o conceito 

Sustentabilidade. A Filosofia Lean contribui para alcançar uma melhoria contínua dos 

processos produtivos e de eliminar ou reduzir desperdícios, por outro lado a Indústria 

4.0, pelas novas tecnologias que oferece às empresas, faz com que estas possam 

encontrar novas formas de controlar e monitorizar todo o seu processo produtivo e os 

resíduos industriais, bem como criar uma nova perspetiva no que concerne ao 

desenvolvimento do produto, criando maior valor neste e oportunidades para a 

realização de ciclos de vida do produto que possam comtemplar todo o seu ciclo de vida 

passando também pela sua reciclagem. Esta ligação entre todas as partes 

intervenientes, permite a coordenação eficiente do produto, material, energia e água 

ao longo do ciclo de vida do produto, bem como nas diferentes áreas e fases produtivas. 

O modelo apresentado, tal como os anteriores é de custo reduzido, fácil aplicação e 

flexível o que lhe confere versatilidade de aplicação, podendo este ser aplicado em 

pequenas, medias e grandes empresas, bem como nas mais variadíssimas áreas 

industriais. Este apesar de ter sido desenvolvido para a monitorização, triagem e recolha 

de resíduos industriais em tempo real, pela sua flexibilidade pode ser adaptado, para 

monitorizar a qualidade do ar, água, solo, entre outros parâmetros também importantes 

como nível de humidade e de temperatura.  

Para além, o sistema permitirá que as empresas consigam melhorar 

consideravelmente o desempenho do sistema produtivo, eliminando ou reduzindo 

desperdícios, os índices de gestão ambiental, e outros indicadores Lean. 

Apesar do sistema proposto ser uma mais-valia para as empresas este apresenta 

algumas limitações relativamente à escolha dos dispositivos que o compõe, pois, o custo 

irá estar depende destes. Outra das limitações tem a ver com a distância entre os vários 

dispositivos, quanto maior for a distância entres estes, pior será a qualidade na recolha 

e envio dos parâmetros a analisar. Esta situação pode ser contornada com a escolha de 
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dispositivos que tenham um maior alcance de comunicação ou na alteração do 

protocolo de comunicação. 

 

5. Conclusões  

A indústria tem passado por várias evoluções para adequar-se à crescente 

competitividade dita pela globalização do mercado, enquadrar-se às leis ambientais e 

aos clientes que procuram produtos customizados.   

Face às constantes transformações e o foco em satisfazer os clientes, tem-se 

evidenciado o avanço dos problemas ambientais ao longo do tempo. Deste modo, pela 

dimensão e gravidade que o problema da produção de resíduos indústrias tem quer para 

o meio ambiente como para as zonas envolventes e para os seres vivos, foram criadas 

novas leis e metas de sustentabilidade, fazendo com que as empresas procurem novas 

formas de gestão quer dos sistemas produtivos como dos resíduos gerados.  

Assim, e face ao problema torna evidente que existe a necessidade de melhorar a 

eficiência dos sistemas produtivos, o uso da matéria-prima, recursos naturais, energia, 

transporte, mas também que haja um maior controlo dos resíduos industriais 

produzidos.  

Face à lacuna existente desenvolveu-se um modelo que combina os três conceitos 

alvo de estudo deste trabalho que possibilita a monitorização, triagem e recolha de 

resíduos industriais em tempo real. 

O modelo desenvolvido é composto por sensores de peso e de nível e câmaras que 

recolhem informações relevantes, como a quantidade e as características dos resíduos, 

que por sua vez enviam para o gateway. Este, por sua vez, envia os dados para a nuvem, 

onde os dados são armazenados e tratados com recurso aos serviços que estão 

associados a esta. Os serviços estão contidos numa aplicação do ThingSpeak, um serviço 

gratuito da Internet das coisas, que possibilita a agregação e remoção de serviços, e a 

visualização em tempo real de vários indicadores de gestão ambiental bem como dos 

processos produtivos. 

A implementação do modelo promove uma mudança nas políticas de 

sustentabilidade das empresas, pois este ajuda a controlar de forma eficiente e efetiva 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       339 

os resíduos produzidos, contribuindo para que estas se possam enquadrar aos 

regulamentos do país onde operam como internacionalmente.  

O modelo proposto para além de contribuir para o cumprimento das leis existentes, 

este possibilita uma melhor perceção dos resíduos produzidos, inclusive na 

caracterização destes, fazendo promover o encaminhamento destes para entidades 

responsáveis e componentes para a recolha e a realização de reciclagem dos mesmos, 

evidenciando uma mudança nas políticas das empresas pelo comprometimento destas 

na separação, quantificação, caracterização e encaminhamento responsável no que 

concerne aos resíduos industriais produzidos. 

Apesar do modelo apresentado ser de baixo custo, flexível e de fácil aplicação em 

qualquer área industrial, este apresenta algumas limitações, sendo uma delas o alcance 

de comunicação entre os vários dispositivos que compõem o sistema de monitorização. 

Outra limitação tem a ver com o caso de se pretender agregar sensores de medição da 

qualidade do ar ou ruído, pois carece de uma adaptação no protocolo de comunicação, 

tendo a necessidade de ter uma rede de comunicação externa o que levará a um 

aumento de custos. O custo inerente à reorganização do layout do chão de fábrica pode 

ser de certa forma uma limitação, pois depende do tipo, características, dimensão da 

empresa e da flexibilidade do sistema produtivo existente da mesma. 
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Resumo: 
A educação constitui o setor mais determinante para o futuro da sociedade. 
As Instituições de Ensino Superior (IES) são responsáveis pela criação e 
difusão da cultura e do saber e, para responder às necessidades do mercado 
cada vez mais competitivas e exigentes, é necessário que se adaptem, 
munindo-se de instrumentos e ferramentas adequadas para enfrentar os 
desafios atuais. Neste artigo efetua-se uma análise aos modelos/referenciais 
da qualidade, nacionais e internacionais, usados pelas IES e examina-se 
como é que as IES, em Portugal, comunicam nos seus websites as suas 
preocupações/ações no domínio da qualidade. Com base numa investigação 
de natureza qualitativa, suportada numa amostra de 20 IES certificadas pela 
ISO 9001, foi possível constatar que todas as organizações divulgam, nos 
websites institucionais, informações sobre os seus sistemas de gestão, 
sendo que 65% destas publicam logo na primeira página os logótipos da 
certificação. Elementos como a política da qualidade, a matriz de processos 
e os manuais da qualidade/gestão são informações comumente divulgadas 
nos websites, demonstrando a elevada preocupação que as IES possuem em 
divulgar as suas práticas em matéria da qualidade.  

 

Palavras-chave: Comunicação, Ensino Superior, Sistemas de 
gestão/garantia da qualidade, Websites. 

 

Abstract: 
Education is the most decisive sector for the future of society. Higher 
Education Institutions (HEIs) are responsible for the creation and 
dissemination of culture and knowledge and, in order to respond to the 
increasingly competitive and demanding market needs, they must adapt, 
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equipping themselves with adequate instruments and tools to face current 
challenges. 
This paper analyses the national and international quality models/standards 
used by HEIs and examines how the Portuguese HEIs communicate their 
concerns and actions regarding quality on their websites. Based on a 
qualitative research, supported by a sample of 20 HEIs certified by ISO 9001, 
it was possible to verify that all organizations disclose, in the institutional 
websites, information about their management systems and 65% of them 
publish right on the first page the certification logos. Elements such as the 
quality policy, the process matrix, and the quality/management manuals are 
information commonly disclosed on the websites, demonstrating the high 
concern that HEIs have in disseminating their quality practices. 

 

Keywords: Communication, Higher Education, Quality 
Management/Quality Assurance Systems, Websites. 

 

 

1. Introdução 

A educação constitui o setor mais determinante para o futuro da sociedade. Esta 

importância aumenta com o nível de desenvolvimento do país ou da região, 

nomeadamente porque os altos níveis de competitividade exigem níveis de qualificação 

mais elevados, que não são possíveis de alcançar sem que os sistemas de ensino-

aprendizagem obtenham a eficácia de satisfazerem as necessidades da comunidade em 

qualidade e em quantidade das suas saídas, a preços relacionados de forma adequada 

com os recursos afetos (Pires, 2012). 

Em Portugal, o sistema educativo encontra-se regulado pela Lei n.º 46/86 de 4 de 

outubro, Lei de Bases do Sistema Educativo e compreende a educação pré-escolar, e 

educação escolar e a educação extraescolar. É na educação escolar que se incluem os 

ensinos básico, secundário e superior, bem como modalidades especiais e atividades de 

ocupação de tempos livre. Ao nível do ensino superior, a organização passa por um 

sistema binário que integra o ensino universitário e o ensino politécnico e é ministrado 

em instituições públicas e privadas. O ensino universitário inclui as universidades, os 

institutos universitários e outros estabelecimentos de ensino universitário. O ensino 

politécnico compreende os institutos politécnicos e outros estabelecimentos de ensino 

politécnico. 
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Segundo os dados da Direção Geral do Ensino Superior, existem em Portugal 108 

Instituições de Ensino Superior (IES), das quais 71 são privadas, 34 são públicas e 69 são 

politécnicas e 39 universitárias (DGES 2020b). Se a análise tiver em conta as unidades 

orgânicas das IES, verifica-se que o setor privado apresenta um total de 106 

organizações, o setor público 182 organizações e o setor público militar e policial 6 

organizações, num total de 294 organizações (DGES 2020b). 

Uma IES, à semelhança de qualquer outra organização, tem como objetivo melhorar 

de forma continuada a qualidade dos seus produtos/serviços. O que é esperado duma 

IES é que esta providencie um ensino de qualidade para garantir que gerações futuras 

possam estar preparadas para o mercado de trabalho (Silva & Mendes, 2018). Assim, a 

qualidade no ensino superior tem vindo a ser cada vez mais discutida relativamente à 

qualidade dos serviços prestados, à qualidade das aprendizagens e à satisfação dos 

estudantes relativamente às IES. 

Com o acréscimo de IES verificado ao longo dos anos, o ensino superior teve a 

necessidade de apostar na melhoria da sua qualidade. Assim, o aumento da 

concorrência despertou a necessidade de implementar modelos/referenciais que 

permitissem a melhoria dos produtos (cursos e programas) e serviços (qualidade dos 

docentes e da estrutura organizacional) disponível no ensino superior (Silva & Mendes, 

2018). 

Por conseguinte, as IES necessitam de modelos de gestão da qualidade que lhes 

permitam verificar e validar os seus processos e melhorar os níveis de eficácia e 

eficiência. Presentemente, existem diversos modelos/referenciais que apresentam os 

requisitos que um sistema de gestão/garantia da qualidade deve possuir para aumentar 

a eficácia e a eficiência das IES.  

Com este artigo pretende-se descrever os principais modelos/referenciais da qualidade, 

nacionais e internacionais, que podem ser adotados pelas IES, nomeadamente a ISO 

9001, ISO 21001, Modelo EFQM, Modelo CAF e Sistema de Garantia da Qualidade da 

A3ES. Adicionalmente, pretende-se fazer um diagnóstico da situação em Portugal 

relativamente à implementação destes referenciais nas instituições de ensino superior 

público e privado. Por fim, é analisada a informação disponibilizada pelas IES nos seus 

websites no que respeita a políticas e ações relativas à qualidade, tendo sido analisados 

os dados relativos às IES certificadas pela norma ISO 9001. 
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O artigo encontra-se estruturado em 5 capítulos. No primeiro capítulo é introduzido 

o tema e são apresentados os objetivos de investigação. No segundo capítulo é efetuada 

uma revisão de literatura ao conceito da qualidade e aos modelos/referenciais da 

qualidade, nacionais e internacionais, adotados usualmente nas IES. No terceiro capítulo 

é apresentada a metodologia de investigação e no capítulo seguinte são expostos os 

principais resultados obtidos. Por último, no quinto capítulo são apresentadas as 

conclusões e propostas de investigação futuras. 

 

2. Revisão da Literatura 

2.1. Qualidade 

O termo qualidade deriva da palavra latina “qualitate”, sendo sinónimo da procura 

contínua de melhoria em todas as dimensões organizacionais, desde a política e 

estratégia, passando pelo desempenho económico e financeiro até atingir, ou mesmo, 

superar as expetativas de todos os “stakeholders”(Neves, 2012). De acordo com a ISO 

9000 (2015), a qualidade é o “grau de satisfação de requisitos dado por um conjunto de 

características intrínsecas de um objeto”. O conceito de qualidade não é um termo fácil 

de definir e terá que partir de algumas dimensões base devendo ser posteriormente 

adpatado a cada setor. 

Qualidade também significa conformidade, prevenção e melhoria contínua (Duarte, 

2018; Juran, J., & Gryna, 1993). Ter a capacidade de disponibilizar produtos e serviços 

de acordo com as necessidades e expetativas dos clientes e do mercado e desta forma 

alcançar uma política de melhoria contínua (Duarte, 2018). 

A gestão da qualidade tem vindo a ser um domínio da estratégia das IES em crescente 

destaque, pelo facto de se verificar que a implementação de um sistema de 

gestão/garantia da qualidade tem efeitos positivos no desempenho financeiro e no 

índice de satisfação do cliente, neste caso do estudante (Han, 2020). 

A qualidade no ensino é um assunto central para as IES, levando a que estas se 

envolvam num ciclo de mudanças e alterem os seus sistemas internos com vista a 

garantir a qualidade do ensino (Santos, 2019). Segundo a norma ISO 9000 (2015), uma 

organização focada na qualidade promove uma cultura que se traduz em 
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comportamentos, atitudes, atividades e processos que proporcionam valor ao satisfazer 

as necessidades dos clientes e de outras partes interessadas relevantes.  

A implementação de modelos/referenciais da qualidade nas IES é uma questão 

fundamental para garantia da competitividade destas organizações. Portanto, as IES 

devem estabelecer ferramentas que permitam por em prática os seus processos de 

modo a ter uma gestão da qualidade eficiente (Vilares, 2013). 

 

2.2. Modelos de Gestão da Qualidade 

Existem diversos modelos de gestão da qualidade, nacionais e internacionais, 

relevantes para as IES.  Neste artigo são abordados os mais significativos e usados nas 

IES, a saber: ISO 9001, ISO 21001, Modelo EFQM, Modelo CAF e Sistema de Garantia da 

Qualidade da A3ES. 

 

2.2.1. ISO 9001 

O ISO 9001 é uma norma internacional que estabelece os requisitos de um sistema 

de gestão da qualidade, podendo ser aplicada em organizações de qualquer dimensão 

ou setor de atividade. (ISO 9001, 2015). A adoção da ISO 9001 é uma decisão estratégica 

da organização (APCER, 2020a) que permite que esta desenvolva e melhore o seu 

desempenho. 

A ISO 9001 adota a abordagem por processos, que incorpora o ciclo PDCA (Plan-Do-

Check-Act) e o pensamento baseado no risco (ISO 9001 (2015); APCER (2020a); Carvalho, 

2018). Esta norma baseia-se em sete princípios de gestão de qualidade, sendo eles: foco 

no cliente, liderança, comprometimento das pessoas, abordagem por processos, 

melhoria, tomada de decisão baseada em evidências e gestão das relações (ISO 9000, 

2015). 

A ISO 9001 explicita as regras do sistema de forma a prestar serviços mais eficientes 

e consistentes. Garante melhor desempenho por parte das organizações, que tenham 

uma política de qualidade, que os procedimentos sejam padronizados, que os defeitos 

sejam monitorizados, que sistemas de ações corretivas e preventivas estejam em vigor 

e a administração reveja este ciclo (Santos, 2019). 
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A implementação da ISO 9001 permite gerar mais valor quer para a organização quer 

para os clientes, no caso das IES, os estudantes, permitindo benefícios claros, a nível 

interno e a nível externo (Carvalho, 2018). A nível interno, melhora a sensibilidade para 

a qualidade e a definição das responsabilidades e competências, aumenta motivação 

por parte dos colaboradores, torna a gestão de processos mais eficiente e, por 

conseguinte, provoca uma melhoria da produtividade e da qualidade (Carvalho, 2018). 

A nível externo, a ISO 9001 é vista como uma ferramenta de marketing melhorando a 

imagem corporativa. A sua utilização permite melhorar a comunicação e 

relacionamento com o cliente, originando uma melhoria na posição competitiva da 

organização (Carvalho, 2018). 

 

2.2.2. ISO 21001 

A ISO 21001 Educational organizations – Management systems for educational 

organizations – Requirements with guidance for use (Sistemas de Gestão para 

Organizações Educacionais) surgiu em 2018, sendo a primeira edição da norma 

internacional de sistemas de gestão para organizações educacionais (SGOE) (ISO 21001, 

2018). 

As organizações de ensino com bom desempenho precisam de avaliar se as 

necessidades educacionais dos seus estudantes, e outros beneficiários, estão a ser 

consideradas e correspondidas (APCER 2020b). Este é o objetivo da ISO 21001:2018, ser 

uma ferramenta de gestão, comum para todas as organizações que fornecem produtos 

e serviços educacionais e que são capazes de responder às expectativas de estudantes 

e de outras partes interessadas (APCER 2020b). 

A ISO 21001 para além contextualizar os sete princípios de gestão da qualidade 

incluídos na ISO 9000, agrega ainda mais quatro, apresentando um total de 11 

princípios, a saber: foco nos estudantes e outros beneficiários, liderança visionária, 

comprometimento das pessoas, abordagem por processos, melhoria, tomada de 

decisão baseada em evidências, gestão das relações, responsabilidade social, 

acessibilidade e equidade, conduta ética na educação, segurança e proteção de dados. 

Todos os processos permitem à organização educacional funcionar adequadamente, 

cumprindo a sua missão e os seus objetivos de forma a alcançar a sua missão (Guerra 

Bretaña et al., 2020). 
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Ao nível do ensino superior, a ISO 21001 pode representar a direção certa de uma 

qualidade mais consistente e internacional (Gilbert, 2020). O modelo converge a 

interação entre a instituição, estudantes, colaboradores e outras partes interessadas, 

fornecendo a base necessária de relacionamento com vista a garantir a qualidade 

(Habana & Habana, 2020). 

No contexto europeu, a ISO 21001 é vista como uma ferramenta potencial para 

definir o sistema da qualidade exigido nas normas e diretrizes para garantia da qualidade 

na área da educação superior europeia (Gilbert, 2020). A certificação de um sistema de 

gestão tendo por base a ISO 21001 será entendida como indicativo de um nível de 

qualidade elevado pelas partes interessadas externas à organização (Gilbert, 2020). 

 

2.2.3. Modelo EFQM 

A European Foundation for Quality Management (EFQM) é uma associação sem fins 

lucrativos, fundada em 1998 por 14 empresas líderes a nível europeu, atualmente 

utilizada por mais de 30 000 organizações na europa (EFQM, 2021). 

O modelo EFQM é estrutura de autoavaliação organizacional, permitindo identificar 

as suas forças, vem como aperfeiçoar áreas onde seja possível melhoria, ou 

mesmo necessário (Cunha,2009). 

O Modelo da EFQM é uma ferramenta prática, não prescritiva, que permite às 

organizações avaliarem a sua posição no caminho para a excelência, permite ter uma 

linguagem comum e forma de pensar da organização, permite integrar iniciativas 

planeadas com as já existentes e permite ter uma estrutura de base para o sistema de 

gestão da organização (EFQM, 2021). 

O modelo da EFQM, revisto em 2019, destaca três grandes áreas nas quais as 

organizações devem concentrar os seus esforços: a direção estratégica; o desempenho 

organizacional e a orientação para os resultados (EFQM, 2021). A estrutura do modelo 

EFQM pretende guiar as organizações a três perguntas, simples mas de elevada 

importância para a sua sustentabilidade (EFQM, 2021): 

• “Porque” existe esta organização? Qual o seu Propósito? Porquê esta 

Estratégia em particular? (Direção)  

• “Como” pretende cumprir o seu Propósito e a sua Estratégia? (Execução)  
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• “O que” verdadeiramente alcançou até hoje? “O que” pretende alcançar 

amanhã? (Resultados). 

Ao nível da direção, a organização deve definir o caminho a seguir tendo em vista 

alcançar vantagens competitivas sustentáveis, que lhe permita alcançar a liderança no 

seu ecossistema. A organização deve (i) definir o seu propósito, a sua visão e a sua 

estratégia tendo como foco a criação de valor sustentável, assim como (ii) construir uma 

cultura organizacional e liderança alicerçada em valores e normas compartilhadas delas 

pessoas dentro da organização. 

No que respeita à execução, a organização deve executar com rigor a sua estratégia, 

(i) identificando e envolvendo as partes interessadas relevantes para o seu propósito, 

(ii) criando valor sustentável e (iii) impulsionando os níveis de desempenho atuais e 

futuros A atuação da organização deve ter o seu foco numa gestão eficaz e eficiente das 

suas operações correntes, assim como numa gestão das mudanças, internas e externas, 

necessárias para ser bem-sucedida no futuro.  

Ao nível dos resultados, as organizações devem monitorizar e avaliar o que 

conseguiram alcançar em consequência do planeamento e da execução estratégica, 

nomeadamente: (i) as perceções das partes interessadas relevantes, anteriores e atuais, 

assim como (ii) os resultados ligados ao seu desempenho, financeiro e não financeiro. A 

avaliação dos resultados atuais deve ser utilizada para prever o desempenho futuro com 

um expectável nível de certeza.  

De acordo com a literatura, os motivos para adotar o modelo da EFQM encontram-

se agrupados em motivos internos e externos (Jaeger & Adair, 2016). Nas motivações 

internas incluem-se o desejo de melhorar a organização, a gestão da qualidade, a 

melhoria da produtividade organizacional, a qualidade do produto e do serviço, a 

qualidade do planeamento e ainda a criação de um quadro estratégico global (Jaeger & 

Adair, 2016). As motivações externas podem estar ligadas a “razões externas de 

mercado”, tais como, a melhoria da imagem da organização, a sua posição competitiva 

no mercado e a forma como a eficácia das práticas de gestão utilizadas são exibidas, ou 

a «razões externas de requisitos», tais como, as exigências impostas pelos clientes ou os 

requisitos gerais de competição de um setor de mercado (Jaeger & Adair, 2016). 
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Já segundo Sternad et al (2019) os motivos externos são designados como 

motivações passivas, ou seja, a reação de uma organização através de abordagens de 

melhoria da qualidade a condições externas de mercado. Os motivos internos 

representam as motivações ativas e referem-se aos esforços de uma organização para 

melhorar o seu desempenho, como por exemplo, os benefícios ao nível do marketing 

(Sternad et al., 2019). 

Para Doeleman et al (2014), esta ferramenta melhora, de forma significativa, os 

resultados de uma organização, possibilitando o seu desenvolvimento através de um 

ciclo de controlo de gestão. A abordagem participativa na implementação deste modelo 

promove o compromisso com as melhorias. A liderança é a força motriz para a 

promoção das melhorias, enquanto que a motivação intrínseca funciona como a 

condição para que a implementação seja bem sucedida (Doeleman et al., 2014). 

 

2.2.4. Modelo CAF 

O Modelo EFQM serviu de inspiração para a gestão da qualidade total do modelo CAF 

(Common Assessment Framework) no que diz respeito aos conceitos elementares da 

excelência (Carvalho, 2018). 

A Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment Framework ou CAF) foi 

desenvolvida sob a égide do Grupo de Serviços Públicos Inovadores (Innovative Public 

Services Group - IPSG), que tem como missão difundir informação atualizada relativa ao 

modelo CAF, promover a sua aplicação nos diversos Estados-Membros e proporcionar 

formação e consultoria sobre a matéria (DGAEP, 2021). 

O modelo CAF foi concebido para ser utilizado em todos os setores da administração 

pública e é aplicável às organizações públicas a nível nacional, regional e local 

(EIFA&DGAEP, 2013). Os seus objetivos são: introduzir uma cultura de excelência e os 

princípios da Gestão da Qualidade Total nas organizações da administração pública, 

orientar as organizações progressivamente para um ciclo completo e desenvolvido de 

PDCA "Planear - Executar - Rever - Ajustar", facilitar a autoavaliação das organizações 

públicas com o objetivo de obter um diagnóstico e identificar ações de melhoria, servir 

de ponte entre os vários modelos utilizados na gestão da qualidade, no setor público e 

privado e facilitar o bench learning entre organizações do setor público (EIFA&DGAEP, 

2013). 
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A CAF adaptada ao setor da educação destina-se a todas as instituições de ensino e 

formação, sendo aplicável desde o ensino pré-escolar ao ensino superior, incluindo a 

aprendizagem ao longo da vida. Especificamente à educação, os seus objetivos centram-

se na introdução de uma cultura de excelência e princípios de gestão da qualidade, na 

melhoria dos processos existentes, na orientação do processo de gestão da instituição 

de ensino e formação para o estudante/formando, na melhoria do 

desempenho/resultados e na promoção do reconhecimento da instituição de ensino e 

formação (DGAEP, 2021). 

Este modelo surgiu da necessidade de ajudar as organizações do setor público dos 

países europeus a utilizarem as técnicas de gestão da qualidade, que constituem um 

instrumento simples e fácil de utilizar, adequado à autoavaliação das organizações 

públicas. Trata-se de um modelo especialmente concebido para dar uma noção do 

desempenho da organização, sendo este o primeiro passo para a implementação da 

gestão da qualidade.(Correia, 2016). 

Nolasco (2006) refere que, para além do impacto que o modelo CAF tem nos serviços, 

também é de salientar o efeito que este tem nas pessoas. Da sua experiência, traça um 

esboço das reações das pessoas ao modelo CAF. Salienta a importância do perfil da 

equipa de autoavaliação, da mesma forma, que salienta a manifestação de apoio das 

lideranças ao longo de todo o percurso (Nolasco, 2006). 

 

2.2.5. Sistema de Garantia da Qualidade da A3ES 

O Sistema de Garantia da Qualidade determinado pela Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior (A3ES) foi formulado tendo em consideração os padrões 

europeus (European Standards and Guidelines - ESG) e os requisitos legais aplicáveis, e 

pretende ser um instrumento que auxilie as IES na conceção e implementação dos seus 

sistemas de qualidade, bem como na sua certificação. 

O Sistema de Garantia da Qualidade da A3ES desenvolve-se em torno dos seguintes 

elementos: a política para a garantia da qualidade, os processos principais da missão 

institucional (ensino e aprendizagem, investigação, colaboração interinstitucional e com 

a comunidade e internacionalização), a gestão dos recursos humanos e dos recursos 

materiais e serviços de apoio, agestão e publicitação da informação, e a avaliação 

externa periódica (A3ES, 2016). 
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A A3ES, instituída pelo Estado, através do Decreto-Lei nº 369/2007, de 5 de 

novembro, é uma fundação de direito privado, que tem como fins a avaliação e a 

acreditação das instituições de ensino superior e dos seus ciclos de estudos, bem como 

o desempenho das funções inerentes à inserção de Portugal no sistema europeu de 

garantia da qualidade do ensino superior. O seu objetivo é garantir a qualidade de 

ensino superior em Portugal através da avaliação e acreditação das IES (A3ES, 2021). A 

A3ES tem, ainda, como objetivos: concretizar os critérios de avaliação, definir as 

consequências da avaliação, desenvolver a avaliação da qualidade de desempenho das 

IES e dos seus ciclos, promover a divulgação à sociedade de informação fundamentada 

sobre a qualidade do desempenho das IES e promover a internacionalização do processo 

de avaliação (A3ES, 2021). 

De acordo com o Regulamento 392/2013, que aprova o regime dos procedimentos 

de avaliação e acreditação das instituições de ensino superior e dos seus ciclos de 

estudo, as IES devem implementar sistemas internos de garantia da qualidade do seu 

desempenho e dos ciclos de estudos por si ministrados, tendo como objetivo promover 

uma cultura institucional da qualidade e melhorar a qualidade dos serviços prestados à 

comunidade. Compete a cada IES estabelecer o sistema interno que melhor se adequada 

às suas características e, caso a instituição o deseje, este sistema pode ser objeto de 

certificação pela A3ES, mediante a realização de uma auditoria. 

O benefício interno principal da implementação de um sistema interno de 

gestão/garantia da qualidade é sempre a melhoria da organização interna e das suas 

atividades letivas (Duarte, 2018). 

 

3. Metodologia de Investigação 

A presente investigação tem como objetivos principais: (i) apresentar os principais 

modelos/referencias de gestão/garantia da qualidade que podem ser usados e que mais 

se adequam às IES portuguesas, (ii) analisar qual o tipo de informação que as IES em 

Portugal, com sistemas de gestão da qualidade certificados, divulgam nos seus websites, 

no domínio da qualidade. 

Esta investigação é de natureza descritiva, uma vez que se pretende identificar e analisar 

a qualidade nas IES portuguesas, recorrendo a diferentes fontes de dados, tais como, 
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levantamento bibliográfico, análise documental e análise de websites. A metodologia de 

investigação usada é qualitativa, visto que é efetuada uma análise de conteúdo aos 

websites da IES. 

Por conveniência, a amostra usada engloba todas as IES portuguesas que possuem 

sistemas de gestão da qualidade certificados pela ISO 9001. Com base nos dados do 

Instituto Português da Acreditação (IPAC), divulgados em dezembro de 2019, existem 

106 organizações certificadas no setor de atividade – educação e destas 20 são IES. 

Assim, a nossa amostra é constituída por 20 IES certificadas pela ISO 9001. 

 

4. Resultados 

As IES portuguesas com certificação ISO 9001 encontram-se distribuídas 

maioritariamente pelo norte e centro do país. Na figura 1, podemos ver assinalados os 

distritos onde se situam estas IES. 

Figura 1 – Distribuição geográfica das IES 

 
Fonte: Própria 

 

Numa análise por distrito, verifica-se que 40% (8) das IES certificadas estão situadas 

no distrito de Lisboa, 20% (4) no distrito do Porto e as restantes IES encontram-se 

distribuídas por 8 regiões distintas, a saber: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre, 

Santarém, Setúbal, Viana do Castelo e São Miguel (Açores). 
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Figura 2 – Análise por distritos/regiões 

 
Fonte: Própria 

 

No que respeita à tipologia das instituições, constata-se que a grande maioria é de 

natureza pública (75%, que corresponde a 15 IES) e pertence ao ensino politécnico (60%, 

que corresponde a 12 IES) conforme pode ser visto na figura 3. 

 

Figura 3 – Tipologia das IES 

 
Fonte: Própria 

 

Após consulta dos websites das 20 IES, verificou-se que todas divulgam algum 

elemento respeitante ao seu sistema de gestão da qualidade certificado nos seus sites 

institucionais. Constata-se igualmente que a divulgação é feita de diversas formas, 
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havendo algumas IES que dão enfase à qualidade com um separador próprio, de simples 

e fácil a consulta, enquanto outras apresentam a informação mais diluída pelo website. 

Na análise aos logótipos da certificação, verifica-se que apenas 25% (5) das IES não 

fazem a divulgação do logótipo no website. 75% (15) das IES divulgam o logótipo da 

certificação e 65% (13) fazem-no logo na 1ª página dos seus websites (ver figura 4). 

 

Figura 4 – Divulgação do logótipo da certificação 

 
Fonte: Própria 

 

Relativamente ao tipo de informação que as IES comunicam nos seus websites, 

constata-se que 95% (19 IES) comunicam a sua política da qualidade, 80% (16 IES) a 

matriz de processos e 75% (15 IES) o Manual da Qualidade, mesmo este último não 

sendo um requisito obrigatório da ISO 9001:2015 (ver figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       356 

Figura 5 – Tipo de informação comunicada 

 
Fonte: Própria 

 

5. Conclusões 

Neste artigo efetua-se uma análise aos modelos/referenciais da qualidade, nacionais 

e internacionais, mais usados pelas IES e examina-se como é que as IES, em Portugal, 

comunicam nos seus websites, as suas preocupações/ações no domínio da qualidade.  

Nesta primeira fase da investigação, apresentam-se os primeiros dados obtidos 

relativos às IES portuguesas com sistemas de gestão da qualidade certificados tendo por 

base a ISO 9001 que, de acordo com o IPAC, perfazem um total de 20 organizações. 

Assim, é importante salientar desde já que existe uma percentagem muito reduzida de 

certificações, tendo em consideração o número de instituições existentes no ensino 

superior português. 

Considerando-se o ensino com um dos setores mais preponderantes para o 

progresso da sociedade portuguesa, a adoção de sistemas de gestão estruturados e 

coesos permitirá que as IES respondam de uma forma mais eficaz e eficiente às 

necessidades das suas partes interessadas. Por este motivo, considera-se importante 

que haja uma maior divulgação e incentivo ao uso de sistemas de gestão da qualidade 

nas IES.  
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Da análise efetuada, foi possível constatar que todas as organizações da amostra 

divulgam, nos websites institucionais, informações sobre os seus sistemas de gestão, 

sendo que 65% destas publicam logo na primeira página os logótipos da certificação. 

Conclui-se assim que as IES parecem demonstrar elevada preocupação em divulgar as 

suas práticas em matéria da qualidade. 

Em investigações futuras, será relevante analisar os motivos pelos quais a adoção da 

ISO 9001 está mais presente em IES públicas e de natureza politécnica. Será que as 

instituições privadas e/ou de natureza universitária têm implementados outros 

modelos/referenciais? Adicionalmente, é importante estender esta análise dos websites 

às IES certificadas por outros modelos/referenciais da qualidade (ISO 21001, modelo 

EFQM ou sistema de garantia da qualidade da A3ES). 
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Abstract: 
The in vitro diagnostics (IVD) industry is an innovative sector that improves 
the outcomes of health systems, the economy and most importantly 
patients' quality of life. Europe is the second largest market in the world for 
IVD. Since 2017, the IVD industry is experiencing very demanding regulatory 
change (IVDR 2017/746) to ensure products more effective, safer and can be 
freely marketed in the European Union. The regulation affects all IVD aspects 
and, of course, the companies’ quality management systems (QMS). 
EpiDisease S. L. is a spin-off that develops IVDs based on epigenetics markers 
for the diagnosis of human diseases, and hence developing its QMS is 
essential. A fully implemented QMS based on ISO 13485:2016 is a 
money/time-consuming process; most of its requirements is about 
production process, however some of them that do pertain to product 
design-development steps. Therefore, a partial QMS implementation in the 
pre-production phase is an extremely beneficial way to ensure compliance 
with product development regulations, making the full QMS 
implementation less burdensome. EpiDisease is applying this strategy 
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considering key changes of the 2016 version. This approach is allowing it to 
build and improve their QMS as they proceed through design and 
development, validation testing, conducting clinical trials, and finally market 
launch  

 

Keywords: Diagnostics start-ups, ISO 13485:2016 QMS, Invitro diagnostic 
regulation, IVDR 2017/746 

 

 

1. Background 

In vitro diagnostic devices (IVDs) are critical in the screening, diagnosis, prediction and 

monitoring of infectious, genetic, chronic and rare diseases among other medical 

conditions. Around 70% of the diagnostic decisions are taken with the IVDs assistance. The 

increasing awareness over the benefits of IVD is impacting on the growth of the market 

positively. Europe is the second largest market in the world for medical devices (MD) and 

IVDs. The European IVD market size is projected to reach USD 19.5 billion in 2026, 

showcasing a Compound Annual Growth Rate (CAGR) near to 5.10% (Market and Market, 

2020)(Mardanly, 2019).  

 The IVD field has become more demanding to ensure more effective and safer 

products that can be freely marketed in the European Union (EU). Since 2017, the EU IVD 

industry is undergoing a regulatory change, the IVD Directive (98/79/EC) is being replaced 

by the IVD regulation (IVDR 2017/746).  The normative compliance is a very complex task, 

as the changes affect all aspects of the development, production, distribution, control and, 

of course, the quality management systems (QMS) of the companies involved (Hoffmüller 

et al., 2021). 

The EU needs to rapidly deploy new regulatory infrastructures, before the ‘legal’ 

deadline, to guarantee to the manufacturers can (re-) certify all tests on time in 

accordance with the new rules. 

 Unfortunately, several circumstances have put the IVDR implementation process on 

hold, impacting the actual time-to CE-marking under the IVDR. Some of them to be aware 

are: 1) The impact of the COVID-19 crisis on preparation for IVDR submissions -all efforts 

and available resources had to be redirected towards combating pandemic 2) the effect 

of Brexit over the availability of experts and Notified Body (NB) (re-), designated under the 

IVDR, to certify’ QMS, 3) MD Regulation postponement, and 4) the own most demanding 
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IVD regulatory requirements, together with the lack of Medical Devices Coordination 

Group (MDCG) IVD-specific guidelines (MedTechEurope, 2020b). 

The IVDR implies: a radical change in the IVD classification system, systemic change 

away from self-certification towards certification by NB, the significant increase in clinical 

evidence requirements, the management of the new EUDAMED database, the vigilance 

activities and post-market surveillance plan.  It also requires manufacturers to employ at 

least one qualified person responsible for regulatory compliance to handle things like 

technical documentation, post-market surveillance and vigilance efforts (Spitzenberger et 

al., 2021). 

All start-ups face up a set of challenges in the early days – fund raising, managing 

project timeline, establishing relationships with suppliers, engaging potential customers 

and the list goes on. However, for MD start-ups, there’s other uphill tasks – complying 

with a plethora of regulations in the framework of an ISO 13485 QMS, anticipating the 

changes and being able to transition on the fly (Goodall & Bos, 2018).  

A fully implemented QMS is a money/time-consuming process. Most of the MD QMS 

requirements is about production process, but there are parts of them that do pertain to 

product design/development, as is the case of design control, risk management, 

document control and records management and supplier management. A pre-

production QMS is ideal for MD manufacturers that are 18-24 months away from 

commercialization. The benefit for this approach is to allow the organization to build 

and improve their QMS as they proceed through design and development, validation 

testing, conducting clinical trials, and finally market launch.  

EpiDisease S. L. is committed to this strategy to ensure compliance with regulation, 

to make implementing full QMS less burdensome, and may shorten the time to 

commercialization in the long run.  

 

2.1. What is EpiDisease S. L.? 

EpiDisease is an epigenetics technology-based company that develops IVDs for 

diagnostic and prognostic of human diseases as well as it also provides NGS- and PCR-

based services; these last ones were certified in accordance with ISO 9001:2015 based 

QMS by AENOR and IQNet. 
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The most developed IVD is ScoliPro®, a kit aimed to measure by quantitative reverse 

transcription PCR (RT-qPCR) a set of circulating miRNAs in plasma related to the severity 

and risk of progression of Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) (García-Giménez et al., 

2018) (Figure 1). The miRNAs signature has been protected in Europe (EP15382319.0), 

and USA (10,975,435), and patent applications had been submitted to Canada, Hong Kong, 

and China.  

 

Figure 1 – ScoliPro® IVD based on miRNAs signature for AIS diagnosis and prognosis 

    

 

 

 

 

 

 

2.2. How EpiDisease overcomes the regulatory hurdles? 

Building its IVD QMS as you go. Bootstrap it! 

We called on our experience ISO 9001:2015 QMS  certification to implement the ISO 

13485 QMS based on the understanding that the two standards have some divergence 

in structure and terminology, but they have similarities relative to the role of the 

organization, customer focus, risk-based approach, use Deming cycles (Plan-Do-Check-

Act) and the emphasis on employee competency and infrastructure for quality, all of 

which allow them to work together without conflict (Figure 2). 

We started with the idea in mind that implementing and getting the organisation to 

work with a QMS takes whole EpiDisease’s team commitment and effort, and it must be 

seen as a change of working culture, not merely as an introduction of new working tools 

and policies. 
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Figure 2: The differences and similarities between ISO 9001:2015 and ISO 13485:2016 

Source: (Berger, 2019) 

 

QMS implementation entails to establish procedures for: a) document and record 

control, b) supplier management, 3) equipment control, etc. Consequently, we have 

adapted/enriched the organisational and operational structure, the quality policy, the 

quality objectives, and the process map and, we also updated the system for managing 

documentation and records, not only for the product development but throughout of 

our company (Korhonen, 2019). We are working in templates and working documents 

(Standard Operating Procedures (SOPs)) regarding to manufacture and labelling of 

ScoliPro® test.  

In addition, we are developing the specific requirements of ISO 13485:2016 that have 

undergone changes under the IVDR framework, and which apply in the pre-production 

phase.  

a) The company appointed a Regulatory Affairs Manager, dedicated to and in charge 

of regulatory strategy, while planned the integration a culture of documentation 

from the company’s inception. The IVDR requires the QMS to handle clear, and 

timely communications with the competent authorities, notified bodies, 

economic operators, and customers, with the appropriate procedures. 

b) The company's organizational chart allows the Regulatory Affairs and the QMS 

managers to define together the regulatory strategy from its conception, focusing 
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on various QMS requirements and to develop all the documentation necessary 

for obtaining the manufacturing license, IVD certification, as well as for achieving 

ongoing compliance (Figure 3). 

 

Figure 3 – Company's organizational chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The main ongoing activities related to the IVDR:  

1. classification of the IVD device 

2. choosing the conformity assessment procedure for CE marking 
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3. proposing the IVD configuration and design control  

4. creation of the system to identify the general safety and performance 

requirements (GSPR) 

5. definition of the performance evaluation plan (PEP): analytical and clinical 

performance studies 

6. developing a risk management plan according to ISO 14791 

7. preparing a post-market surveillance (PMS) 

 

Classification 

The classification is determined based on the risk for the patient, depending on the 

intended use of the device. This status determines which regulations the product will 

have to comply with.  

Scolipro® test was envisaged as an IVD kit for professional aims, with potential uses 

in the early diagnosis and prognosis of the AIS. It is not included within those listed in 

Annex II of Directive 98/79/EC, hence it would follow the procedure mentioned in Annex 

III for CE declaration of conformity without the participation of a NB.  

However, under Rule 3 of IVDR2017/746 it is classified as a C product which means 

that from May 2022 the CE marking will require a NB (Eur-Lex, 2017). 

 

Conformity assessment procedure to CE marking. 

As a class C IVD, Scolipro® will need to undergo a conformity assessment procedure, 

whereby a NB reviews both technical aspects pertaining to the IVD, as well as 

procedures of the legal manufacturer’s QMS.  We selected the option based on a QMS 

and on Assessment of Technical Documentation: –Annex IX: Chapters I and III.  

 

ScoliPro® IVD Configurations 

ScoliPro® is regarded as a kit as defined by the IVDR. The main components of this 

IVD kit would be stem loop RT primers, qPCR primers and taqman hydrolysis probes 

(TMs), both for signature´s miRNAs and the calibrator.  In addition, it includes master 

mixes for the RT and qPCR reactions, and controls to evaluate the workflow quality.  The 

kit also provides the Epidisoft algorithm to interpret the results. Other reagents are 
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needed for the use of the IVD, but would not be commercialized with it and therefore, 

are not under CE marking considerations (Figure 4). 

 

Figure 4: Infrastructure required for circulating miRNA detection by RT PCR.  
ScoliPro® kit requires CE marking (its components are included in the middle column) 

 
 

Currently, we are also implementing a Design Control as a systematic framework for 

capturing key aspects of the product that allow it to be safe and effective and meet the 

needs of the user. This also implies to define design inputs, document outputs, and 

review and design verification. 

 

System to identify GSPR 

Compliance to the IVDR requires fulfilment to the Annex I GSPR for the device. The 

first eight GSPRs are related to the identity of the device and its manufacturer and are 

oriented to reduce risks without adversely affecting the benefit-risk ratio, so they are 

compulsory (Chapter I and III), the other GSPRs must be applied depending on the 

device, its intended purpose, design, performance, and manufacture (Chapter II) but 

they are also critical to ensure a regulatory-compliant development. 

Upon completion of the identification process, all the applicable requirements, and 

the way they we will be complying will be included in “GSPR Checklist”, that should be a 
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central element of the TD Compilation.  Besides, as the risk management is highlighted 

throughout all regulation, we started in parallel with  the ScoliPro®´s  risk assessment 

based on EN ISO 14971 (Chan & Tong, 2013). 

 

Performance evaluation plan: analytical and clinical performance studies 

In line with the IVDR´s requirement on PEP we wrote a well-defined one based on EN 

ISO 13612, as well as the SOPs, aimed to get clinical evidence through the scientific 

validity, analytical performance, and clinical performance (Figure 5).  

 

Figure 5: Components of clinical evidence according to IVDR 2017/746/EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Clinical Evidence Requirements for CE certification under the IVDR in the EU 
(MedTechEurope, 2020a) 

 

A small-scale proof-of-concept study was carried out with 30 plasma samples from 

AIS and healthy subjects reporting the scientific validity of miRNAs signature as 

diagnostic biomarker for the target condition (García-Giménez et al., 2018). Moreover, 

an analytical performance also was held following ISO 20395:2019: Requirements for 

evaluating the performance of quantification methods for nucleic acid target sequences 

— qPCR; specifically targeted to evaluate  miRNAs´ detection ability through different 

performance characteristics, such as, analytical sensitivity, analytical specificity, 

trueness (bias), precision (repeatability and reproducibility), accuracy (resulting from 

trueness and precision), limits of detection and quantitation, measurement range, 

linearity, cut-off, including determination of appropriate criteria for specimen collection 
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and handling and control of known relevant endogenous and exogenous interference, 

cross-reactions. Besides, a study entitled: ScoliPro® performance evaluation in 

observational study from patients diagnosed with AIS is being developed in two Spanish 

tertiary hospitals to evaluate AIS diagnosis intended use. The findings will be 

summarized in the scientific validity report as part of performance evaluation report 

(Table 1). 

 

Table 1. Preliminary results of analytical performance 

miRNA  miRNA 
normalizator 

AUC IC 95% P value Cut off Sensitivity Specificity 

miR-122-5p miR-191-5p 0.817 (0.746-0.887) <0.0001 1.86 77.1 76.3 
miR-223-5p miR-191-5p 0.807 (0.742-0.872) <0.0001 2.11 76.9 75.9 
miR-1306-3p miR-191-5p 0.870 (0.816-0.924) <0.0001 1.86 86.2 72.9 

 

Upon analytical validation, the clinical utility of the IVD will be verified with larger set 

of samples and verified in parallel with the current gold standard in clinical practice (X-

Ray). Consequently, with the collaboration of the Contract Research Organization 

Experior, it has been planned a multicentre (6 Spanish hospitals) Prospective 

Observational Cohort Study (2 years) to verify the “early” detection claim of AIS, and the 

potential use of the IVD as prognostic tool.  

The study will be carried out in accordance with the requirements expressed in IVDR 

2017/746, the standard ISO 20916:2019 IVD —Clinical performance studies (ISO 20916, 

2019) and considering the Declaration of Helsinki and the European Data Protection 

Regulation (General Data Protection Regulation (GDPR2016/679). 

 

Developing a risk management plan according to ISO 14971 

Risk management is highlighted throughout the regulation, comprising the risks 

identification, including foreseeable misuse, assessment, evaluation, and mitigation of 

those risks throughout the life cycle of the product. A risk management framework was 

draw up, defining plan, roles, and documentation (SOPs, registers and communicate). 

Moreover, it was defined the scope and documented ScoliPro®´s intended use, 

identified the potential sources of harm, estimated risk of each hazardous situation 

through risk acceptability matrix, and stablished risk control (Figure 6).   
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Figure 6: Risk management process overview for IVD 
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Preparing a post-market surveillance system 

The IVDR stand out the need for the implementation and maintenance of the PMS.  

In this regard, we delineated a proactive PMS to update the risk-benefit ratio for all 

processes in the lifecycle of the IVD, considering the links with other QMS areas, 

performance evaluation, updates to the technical documentation, Corrective and 

Preventive Actions (CAPA), adverse event reporting and process/product monitoring. 

We also considered how to provide Post Market Surveillance Report (PMSR), Periodic 

Safety Update Report (PSUR) and the post market performance follow up process report 

(PMPF) this last as a new IVDR claim (Figure 8).  

 

Figure 8: Post-market surveillance throughout the product life-cycle. 

 

 

Besides, we have planned staff training and several evaluations to the implemented 

pre-production QMS, so that the processes can run seamlessly, ensuring ongoing 

compliance with quality system procedures. Conducting periodic internal audits also 

supports the evolution of the QMS, especially when new processes are added to the 

system as the organization approaches launch of the product. 
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Conclusion 

The new requirements of the regulation must be integrated in the QMS hereby 

making it more effective, robust, and tightly controlled.  

Implementing a QMS in a start-up requires a tremendous cultural shift and the way 

of implementing it is very important to the vitality of the organisation.  

The initial implementation of a partial quality system, putting several processes in 

place for pre-production phase, is a very useful strategy for a smooth transition to full 

ISO 13485 QMS implementation under IVDR.  
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Resumo: 
As organizações de bombeiros assumem um papel muito relevante na 
sociedade, pela função que exercem de proteção civil da vida humana e dos 
seus bens, tendo como especial área de atuação o combate, cada vez mais 
exigente e complexo, a incêndios. Face a este contexto, em certa medida, 
verifica-se maior enfoque na melhoria dos meios e modelos de atuação no 
“teatro de operações”, relegando para segundo plano os temas relacionados 
com a gestão estratégica e operacional destas organizações. 
O presente estudo, o terceiro, insere-se num plano de estudos focados em 
compreender o estado da arte das organizações de bombeiros, nas 
diferentes tipologias, tendo como base o modelo de excelência Common 
Assessment Framework (CAF), analisar a utilidade da abordagem à gestão da 
qualidade pela excelência organizacional e identificar oportunidades de 
alterações do modelo à especificidade do setor.  
O estudo confirma os resultados obtidos nos dois estudos anteriores, 
concretamente que os corpos de bombeiros revelam maiores debilidades 
organizacionais em itens associados ao planeamento, estratégia e liderança, 
sendo que apresentam melhores resultados no âmbito dos processos e da 
gestão de pessoas.  
O retrato que se apresenta, nas suas diferentes conclusões, possui robustez 
suficiente para contribuir para a definição de estratégia de ação para o 
incremento do desempenho organizacional dos corpos de bombeiros 
portugueses. 

 

Palavras-chave: Corpos de bombeiros; excelência; gestão da qualidade; 
modelo CAF. 

 

Abstract: 
Fire brigades play a very relevant role in society, due to their function of civil 
protection of human life and property, with a special area of activity being 
firefighting, which is increasingly demanding and complex. Within this 
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context, to some extent, there is a greater focus on the improvement of 
means and performance models in the "theatre of operations", relegating to 
a second level the issues related to the strategic and operational 
management of these organisations. 
The present study, the third one, is part of a plan of studies focused on 
understanding the state of the art of firefighting organisations, in different 
typologies, based on the Common Assessment Framework (CAF) model of 
excellence, analysing the usefulness of the approach to quality management 
by organisational excellence and identifying opportunities to change the 
model according to the specificity of the sector.  
The study confirms the results obtained in the two previous studies, namely 
that fire brigades show greater organisational weaknesses in items 
associated with planning and strategy and leadership, while they show 
better results in terms of processes and people.  
The portrait presented herein, in its different conclusions, is sufficiently 
robust to contribute to the definition of an action strategy to increase the 
organisational performance of Portuguese fire brigades. 

 

Keywords: CAF model; excellence; fire brigades; quality management. 
 

 

1. Enquadramento 

Os bombeiros são unidades operacionais tecnicamente organizadas, preparadas e 

equipadas para atuarem no combate a incêndios, na defesa e socorro de pessoas e bens 

devido a desastres e situações de calamidades, e no transporte de doentes ou 

sinistrados. Estas unidades podem estar integradas em empresas (corpos privativos), em 

autarquias municipais (companhias de bombeiros sapadores ou bombeiros municipais) 

e em associações humanitárias (corporações de bombeiros voluntários). 

De acordo com o nº 1 do artigo 5º do Decreto-lei nº 247/2007 de 27 de junho, cada 

corpo de bombeiros tem a sua área de atuação, definida pela Associação Nacional de 

Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e ouvido o Conselho Nacional de Bombeiros. A área 

de atuação de cada corpo de bombeiros é correspondente à do município onde se 

insere, se for o único existente. No caso de existirem vários corpos de bombeiros no 

mesmo município, as diferentes áreas de atuação correspondem a uma parcela que 

coincide, em regra, com uma ou mais freguesias contíguas.  

De acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística existiam no 

território português, em 2019, 465 corpos de bombeiros (INE, 2020), no entanto a base 

de dados facultada pela Liga de Bombeiros Portugueses, atualizada de forma 
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permanente, identifica 468 unidades, sendo 8 corpos de bombeiros privativos, 25 

corpos de bombeiros municipais e 435 corpos de bombeiros voluntários. 

O ano de 2017 foi um ano trágico para Portugal, marcado pela extensa área ardida e 

por dois períodos (junho e outubro) onde ocorreram um número elevado de incêndios 

com consequências trágicas para as populações e para os bombeiros (Homens e 

Mulheres) que atuaram naqueles cenários. Do rescaldo, foram produzidos vários 

relatórios por comissões técnicas independentes que analisaram, ao detalhe, as 

diferentes circunstâncias em que ocorram tais incêndios e a resposta dos diferentes 

atores do sistema integrado de operações de proteção e socorro. 

Não obstante as análises terem privilegiado o teatro das operações, no relatório da 

avaliação dos incêndios ocorridos entre 14 e 16 de outubro de 2017 em Portugal 

continental, a Comissão Técnica Independente (CTI) relata como “…imprescindível 

desenvolver um trabalho de rigorosa identificação do estado atual dos corpos de 

bombeiros” e ainda “Decorrente desta identificação, e num segundo momento, será 

necessário delinear uma estratégia de robustecimento dos corpos de bombeiros” (CTI, 

2018). 

O presente estudo insere-se num conjunto de estudos que os investigadores estão a 

desenvolver no sentido de apoiar o cumprimento da recomendação da CTI, 

concretamente contribuir para a identificação do estado atual dos corpos de bombeiros 

e para o incremento da capacidade destes corpos, recorrendo à abordagem pela 

excelência organizacional, abordagem estruturada da área da gestão da qualidade.  

A excelência organizacional, através dos diferentes modelos, centra-se no processo 

de autoavaliação organizacional no sentido de identificar pontos fortes e oportunidades 

de melhoria (Ershadi, & Eskandari Dehdazzi, 2019) em diferentes domínios 

organizacionais tais como a liderança, planeamento e estratégia, pessoas, recursos e 

parcerias, processos e resultados a atingir (Biazzo & Bernardi, 2003).  

Não obstante o portfólio de modelos de excelência, os investigadores optaram por 

utilizar o modelo CAF - Commom Assessment Framework (CAF) não só pelos beneficios 

próprios de um modelo de abordagem global, capaz oferecer de forma holística um 

retrato organizacional e uma lista de práticas orientadas para o incremento da 

maturidade organizacional (European Institute of Public Administration (EIPA), 2012), de 

que já beneficiaram quatro organizações portuguesas de polícia e segurança (Direção-
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Geral de Administração e Emprego Público (DGAEP), 2018) mas também pela ontologia 

utilizada no modelo, próxima dos serviços públicos e sociais, que facilita a compreensão 

do modelo e dos conceitos associados por parte dos diferentes atores pertencentes aos 

corpos de bombeiros. 

Assim, em dois momentos diferentes do passado recente, um grupo de 

investigadores, sob coordenação dos autores, aplicou in loco o guião de autoavaliação 

da CAF a 8 corpos de bombeiros voluntários e 1 corpo privativo dando origem a dois 

estudos publicados (Miguel-Oliveira, Baptista & Brito, 2019; 2020). 

 

2. Metodologia 

Tendo como objetivo retratar a realidade das diferentes tipologias de bombeiros, 

recorrendo à abordagem pela excelência organizacional, os investigadores adotaram 

uma metodologia distinta dos estudos anteriores. Enquanto nos dois estudos anteriores 

se utilizou o guião estabelecido pelo modelo CAF, suportado pelo ciclo Plan-Do-Check-

Act (PDCA), para realizar, in loco, a autoavaliação de um grupo de 4 entidades de 

bombeiros (amostra 1), seguindo-se, no ano seguinte, por novo grupo de 4 entidades de 

bombeiros (amostra 2), o presente estudo procede à realização de um inquérito tendo 

a recolha de dados sido suportada por um questionário, desenhado especificamente 

para o efeito. 

No caso concreto do presente estudo, o procedimento utilizado contemplou quatro 

etapas. Num primeiro momento procedeu-se à atualização das referências de literatura 

relacionadas com o setor dos bombeiros e a excelência organizacional. 

O segundo momento foi centrado no desenho do instrumento de recolha de dados. 

Assim, além de permitir identificar a tipologia de entidade de bombeiro (se “privativo”, 

“municipal” ou “associação humanitária”) e de forma facultativa a designação da 

entidade, o instrumento contempla 20 itens de análise alinhados com os subcritérios de 

meios do modelo CAF. Para permitir a recolha de informação, o questionário contempla 

ainda uma escala tipo Likert com 5 valores, desde “1- Discordo totalmente” a “5- 

Concordo totalmente”. 

A terceira etapa está associada à implementação do instrumento no período 

compreendido entre 21 de abril e 6 de julho de 2021 e foi enviado, por e-mail, para 468 
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entidades de bombeiros, de acordo com base de dados fornecida pela Liga de Bombeiros 

Portugueses. Complementarmente ao envio do convite para participar no estudo, foram 

realizados inúmeros contactos telefónicos por iniciativa dos investigadores ou como 

resposta a solicitações dos responsáveis das unidades de bombeiros, no sentido de 

esclarecer dúvidas e questões acerca do estudo. Foram validadas 236 respostas (50,4% 

do universo de unidades de bombeiros), sendo 1 corpo privativo (12,5% do total da 

tipologia), 20 corpos de bombeiros municipais (80% do total da tipologia) e 215 corpos 

de bombeiros de bombeiros voluntários (49,4% do total da tipologia). 

Na quarta etapa, após o tratamento dos dados recolhidos, procedeu-se à análise de 

acordo com o objetivo do estudo, concretamente retratar a realidade organizacional das 

unidades de bombeiros portugueses, seus pontos fortes e fraquezas, tendo por base o 

modelo de excelência, o modelo CAF, versão 2013. 

Tendo em conta que os três estudos, até agora realizados, resultam de aplicação de 

metodologias diferentes, não se afigura como válido proceder à comparação dos valores 

obtidos entre as três amostras. Não obstante, os investigadores pretenderam avaliar até 

que ponto os resultados, coerentes entre si nos dois estudos anteriores, se confirmavam 

no presente estudo. 

Assim, a quinta etapa refere-se à comparação dos resultados obtidos nos três 

estudos, pretendendo-se avaliar o comportamento entre itens, procurando confirmar 

itens com melhor maturidade organizacional e itens com resultados mais frágeis. Para 

obter uma leitura comparativa dos dados das três amostras, estes são representados 

em gráficos, depois de convertidos em percentagem relativa, tendo em conta os valores 

obtidos nas amostras 1 e 2 (numa escala de 100 pontos) e os valores obtidos na amostra 

3 (numa escala de 1 a 5), conforme representa a tabela 2, da secção seguinte. 

 

3. Resultados 

A tabela 1 é o resultado da etapa 4, representando os valores apurados em todos os 

itens de análise por aplicação do instrumento questionário. Nela poderá verificar-se os 

resultados médios por critério, bem como por subcritério, a moda e o desvio padrão.  

Dos resultados por item serão analisados com mais detalhe adiante, no entanto 

importa realçar o desvio padrão associado aos diferentes itens em análise, em particular 
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o facto de estarem abaixo do valor de “1”, significando baixa dispersão das respostas e, 

por consequência, elevado nível de consenso em relação às respostas. 

 

Tabela 1 – Resultados gerais do estudo 

 
 

A tabela seguinte (2), resulta da etapa 5 e retrata os dados apurados nos três estudos, 

através de instrumentos de recolha distintos, depois de convertidos os respetivos 

valores, de escalas distintas, para uma escala percentual, refletindo uma percentagem 

relativa face ao valor máximo absoluto.  

 

Tabela 2 – Conversão de valores das amostras 1,2 e 3 

 
 

Itens em análise Méda Moda Desvio Padrão

Critério 1 - Liderança 3,06 - -

Dá uma orientação à organização desenvolvendo a missão, a visão e os valores. 2,83 3 0,9471

Gere a organização, o seu desempenho e a melhoria contínua. 3,14 3 0,6007

Inspira, motiva e apoia as pessoas da organização e serve de modelo de conduta. 3,16 3 0,7176

Gere de forma eficaz as relações com o nível político e outras partes interessadas. 3,13 4 0,7993

Critério 2 - Planeamento e estratégia 2,83 - -

Identifica necessidades e expetativas das PI, contexto externo bem como informação de gestão relevante. 2,79 3 0,5795

Desenvolve a estratégia e o planeamento, tendo em conta a informação recolhida. 2,85 3 0,6414

Comunica, implementa e revê as  estratégias e planos. 2,83 3 0,6405

Gere a mudança e a inovação para assegurar/garantir a agilidade e resiliência da organização. 2,82 3 0,6053

Critério 3 - Pessoas 3,20 - -

Gere e melhora os recursos humanos para apoiar a estratégia da organização. 3,10 3 0,6539

Desenvolve e gere as competências das pessoas. 3,35 3 0,6618

Envolve e capacita as pessoas e apoia o seu bem-estar. 3,14 3 0,6297

Critério 4 - Parcerias e recursos 3,02 - -

Desenvolve e gere parcerias com organizações relevantes. 3,03 3 0,6269

Colabora com cidadãos e organizações da sociedade civil. 2,93 3 0,5671

Gere os recursos financeiros. 3,18 3 0,8601

Gere a informação e o conhecimento. 2,84 3 0,5939

Gere a tecnologia. 2,99 3 0,6692

Gere as infraestruturas (instalações e equipamentos). 3,13 3 0,6498

Critério 5 - Processos 3,36 - -

Concebe e gere processos para aumentar o valor para os cidadãos e clientes. 3,35 4 0,6505

Fornece produtos e serviços para clientes, cidadãos, outras partes interessadas e sociedade. 3,41 3 0,6429

Coordena os processos em toda a organização e com outras organizações relevantes. 3,34 3 0,6169

Itens em análise Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3

Critério 1 - Liderança 25,40% 21,80% 61,3%

Dá uma orientação à organização desenvolvendo a missão, a visão e os valores. 20,30% 19,40% 56,6%

Gere a organização, o seu desempenho e a melhoria contínua. 27,80% 21,00% 62,7%

Inspira, motiva e apoia as pessoas da organização e serve de modelo de conduta. 25,30% 21,00% 63,1%

Gere de forma eficaz as relações com o nível político e outras partes interessadas. 28,10% 25,90% 62,6%

Critério 2 - Planeamento e estratégia 20,00% 15,80% 56,5%

Identifica necessidades e expetativas das PI, contexto externo bem como informação de gestão relevante. 18,90% 14,60% 55,9%

Desenvolve a estratégia e o planeamento, tendo em conta a informação recolhida. 18,80% 15,60% 57,1%

Comunica, implementa e revê as  estratégias e planos. 18,80% 15,80% 56,7%

Gere a mudança e a inovação para assegurar/garantir a agilidade e resiliência da organização. 23,40% 17,10% 56,4%

Critério 3 - Pessoas 29,40% 26,90% 63,9%

Gere e melhora os recursos humanos para apoiar a estratégia da organização. 27,80% 24,50% 62,1%

Desenvolve e gere as competências das pessoas. 33,10% 30,90% 66,9%

Envolve e capacita as pessoas e apoia o seu bem-estar. 27,30% 25,50% 62,7%

Critério 4 - Parcerias e recursos 28,50% 21,60% 60,3%

Desenvolve e gere parcerias com organizações relevantes. 31,30% 21,60% 60,5%

Colabora com cidadãos e organizações da sociedade civil. 22,20% 14,70% 58,6%

Gere os recursos financeiros. 49,10% 34,20% 63,7%

Gere a informação e o conhecimento. 18,40% 14,70% 56,8%

Gere a tecnologia. 21,30% 17,50% 59,9%

Gere as infraestruturas (instalações e equipamentos). 28,80% 26,70% 62,6%

Critério 5 - Processos 40,20% 30,60% 67,3%

Concebe e gere processos para aumentar o valor para os cidadãos e clientes. 33,80% 30,00% 66,9%

Fornece produtos e serviços para clientes, cidadãos, outras partes interessadas e sociedade. 43,40% 32,20% 68,1%

Coordena os processos em toda a organização e com outras organizações relevantes. 43,40% 29,70% 66,7%



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       380 

A figura 1 apresenta a média dos valores obtidos (amostra 3) relativamente aos cinco 

critérios de meios que compõem o modelo CAF, sendo de realçar o “Planeamento e 

estratégia” que surge como o critério que apresenta o valor mais baixo (2,83), logo 

evidenciando maior fragilidade organizacional. Em lado contrário, como ponto forte, o 

critério “Processos” (3,36). 

 

Figura 1 – Avaliação dos critérios de Meios 

 
 

A figura seguinte (2) compara o comportamento dos resultados obtidos nas três 

amostras, sendo de observar que, não obstante estarem associados a métodos e 

técnicas de recolha de dados distintas, os resultados evidenciam comportamento 

relativamente homogéneo, representados por um “W”, ligeiramente inclinado à 

esquerda. Nos três estudos as unidades de bombeiros evidenciam o critério 

“Planeamento e estratégia” como aquele que apresenta o valor mais baixo, seguido de 

“Liderança” e o critério “Processos” aquele que apresenta melhor resultado, seguido 

pelo critério “Pessoas” e “Recursos”.  
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Figura 2 – Dados comparativos critérios de Meios 

 
 

A figura 3 representa, no âmbito da amostra 3, os valores médios dos subcritérios do 

critério “Liderança”. O subcritério “dá uma orientação à organização desenvolvendo a 

missão, visão e valores” surge como o que apresenta um valor menor (2,83). Os 

restantes subcritérios apresentam valores médios muito próximos. 

 

Figura 3 – Avaliação dos subcritérios de Liderança 

 
 

Comparando os resultados obtidos nas três amostras, relativamente aos subcritérios 

associados a “Liderança” (figura 4), verifica-se que “gere a organização e o seu 

desempenho e melhoria continua” surge como o subcritério mais valorizado nas 

amostras 1 e 3, sendo que a amostra 2 apresenta com maio valor a relação com o nível 

político e outras partes interessadas. Nos três estudos, o subcritério “dá uma orientação 
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à organização desenvolvendo a missão, visão e valores” surge como aquele que 

apresenta valor mais baixo neste critério. 

 

Figura 4 – Dados comparativos dos subcritérios de Liderança 

 
 

No que concerne ao critério “Planeamento e estratégia” a figura 5 representa os 

valores obtidos em cada um dos seus subcritérios. Os resultados obtidos, dos diferentes 

subcritérios, são homogéneos variando entre os valores 2,79 e 2,85.  

 

Figura 5 – Avaliação dos subcritérios de Planeamento e estratégia 
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distingue-se favoravelmente nas amostras 1 e 2 o subcritério “gere a mudança e a 

inovação para assegurar/garantir a agilidade e resiliência da organização”, enquanto na 

amostra 3 o subcritério “desenvolve a estratégia e o planeamento, tendo em conta a 

informação recolhida”. 

 

Figura 6 – Dados comparativos dos subcritérios de Planeamento e estratégia 

 
 

No que concerne ao critério “Pessoas” a figura 7 identifica o subcritério “desenvolve 

e gere as competências das pessoas” o mais valorizado (3,35) e o subcritério “gere e 

melhora os recursos humanos para apoiar a estratégia” com o valor mais baixo (3,10). 

 

Figura 7 – Avaliação dos subcritérios de Pessoas 

 
 

A figura 8 evidencia os resultados obtidos pelos estudos já realizados, no âmbito do 
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representa os resultados das três amostras, a semelhança no comportamento relativo 

entre itens do presente critério. Assim, as três amostras confirmam o subcritério 

“desenvolve e gere as competências das pessoas” como o subcritério com melhor 

resultado, sendo que as amostras 2 e 3 evidenciam como subcritério menos valorizado 

“gere e melhora os recursos humanos para apoiar a estratégia da organização”. 

 

Figura 8 – Dados comparativos dos subcritérios de Pessoas 

 
 

Relativamente ao critério “Parcerias e recursos” (figura 9) verifica-se que o 

subcritério “gere os recursos financeiros” como aquele que apresenta melhor resultado 

(3,18) e o subcritério “gere a informação e o conhecimento” com o menor valor médio 

(2,84). 

 

Figura 9 – Avaliação dos subcritérios de Parcerias e recursos 
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Analisando os resultados obtidos, nos três estudos, acerca do critério “Parcerias e 

recursos” verifica-se que os itens apresentam um comportamento, entre si, 

relativamente homogéneo, representado pelo “W”, ainda que este “W” seja mais 

achatado na amostra 3 comparativamente com as amostras 1 e 2. 

As três amostras evidenciam que o subcritério “gere os recursos financeiros” como o 

subcritério que apresenta melhor resultado, ainda que na amostra 3, a amplitude entre 

este subcritério e os restantes seja quase nula. O subcritério “gere as infraestruturas” 

surge nas amostras 2 e 3 na segunda posição (em terceiro lugar na amostra 1) e o 

subcritério “desenvolve e gere parcerias com organizações relevantes” surge em 

terceiro lugar nas amostras 2 e 3 e em segundo lugar na amostra 1. Outro dado relevante 

para análise relaciona-se como o subcritério “gere a informação e o conhecimento” que 

nas três amostras apresenta o valor mais baixo. 

 

Figura 10 – Dados comparativos dos subcritérios de Parcerias e recursos 

 
 

No que concerne ao último critério de meios “Processos” (figura 11) verifica-se ligeiro 

ascendente do subcritério “fornece produtos e serviços para clientes, cidadãos, outras 

partes interessadas e sociedade” (3,41) em relação aos restantes subcritérios. 
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Figura 11 – Avaliação dos subcritérios de Processos 

 
 

A figura 12 representa os resultados obtidos nos três estudos em relação ao critério 

“Processos” verificando-se que em cada amostra os resultados são relativamente 

homogéneos, face à fraca amplitude dos resultados entre itens. No entanto, o 

subcritério “fornece produtos e serviços para clientes, cidadãos, outras partes 

interessadas e sociedade” surge como o subcritério que melhor é valorizado nos três 

estudos. 

 

Figura 12 – Dados comparativos dos subcritérios de Processos 
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identificar o estado da arte dos corpos de bombeiros portugueses. Para cumprir o 

objetivo do estudo, os investigadores procederam ao desenho de questionário, tendo 

por base os critérios e subcritérios estabelecidos no modelo CAF.  

Foram validadas 236 respostas (50,4% do universo de unidades de bombeiros), sendo 

1 corpo de bombeiros privativos (12,5% do total da tipologia), 20 corpos de bombeiros 

municipais (80% do total da tipologia) e 215 corpos de bombeiros voluntários (49,4% do 

total da tipologia). 

Da análise dos dados específicos do questionário aplicado aos meios podemos 

concluir que o critério “Processos” (3,36) apresenta a melhor média, sendo o critério 

associado a “Planeamento e estratégia” o que apresenta valor médio mais baixo (2,83). 

Analisando os subcritérios verifica-se que os corpos de bombeiros apresentam maior 

maturidade no que diz respeito aos subcritérios “Fornece produtos e serviços para 

clientes, cidadãos, outras partes interessadas e sociedade” (3,36), “Concebe e gere 

processos para aumentar o valor para os cidadãos e clientes” e “Concebe e gere 

processos para aumentar o valor para os cidadãos e clientes”, ambos com igual valor 

médio (3,35). 

Em sentido oposto, os corpos de bombeiros revelaram maiores fragilidades no que 

concerne a “Identifica necessidades e expetativas das PI, contexto externo bem como 

informação de gestão relevante” (2,79), “Gere a mudança e a inovação para 

assegurar/garantir a agilidade e resiliência da organização” (2,82), “Dá uma orientação 

à organização desenvolvendo a missão, a visão e os valores” e “Comunica, implementa 

e revê as estratégias e planos”, ambos com igual valor médio (2,83). Os subscritérios 

identificados como mais frágeis estão relacionados com o critério “Planeamento e 

estratégia” à exceção do subcritério “Dá uma orientação à organização desenvolvendo 

a missão, a visão e os valores” que está associado ao critério “Liderança”. 

Os dados recolhidos permitiram ainda, tendo em linha de conta os resultados de 

estudos anteriores, comparar o comportamento entre subcritérios, procurando 

confirmar itens com maior maturidade organizacional e itens com menor maturidade 

organizacional.  

Analisando os resultados das três amostras e identificados itens que apresentam o 

mesmo comportamento nos três estudos, podemos concluir, com total segurança, no 
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que concerne ao retrato do estado da arte das corporações de bombeiros portugueses, 

que: 

i. o critério “Planeamento e estratégia” é o que apresenta menor maturidade 

organizacional, seguido de “Liderança”, sendo o critério “Processos” aquele 

que apresenta melhor resultado, seguido pelo critério “Pessoas” e 

“Recursos”; 

ii. No que concerne ao critério da “Liderança” o subcritério “dá uma orientação 

à organização desenvolvendo a missão, visão e valores” surge como aquele 

que apresenta valor mais baixo neste critério; 

iii. Os subcritérios associados ao critério com menor maturidade, “Planeamento 

e estratégia”, apresentam resultados muito homogéneos, não se 

distinguindo qualquer subcritério; 

iv. No âmbito do critério “Pessoas” o subcritério “desenvolve e gere as 

competências das pessoas” surge com melhor resultado; 

v. Relativamente ao critério “Parcerias e recursos” o subcritério “gere os 

recursos financeiros” como o subcritério que apresenta melhor resultado, 

enquanto o subcritério “gere a informação e o conhecimento” apresenta o 

valor mais baixo.  

vi. Por fim associado ao critério “Processos” o subcritério “fornece produtos e 

serviços para clientes, cidadãos, outras partes interessadas e sociedade” 

surge como o subcritério que melhor valorizado. 

vii. Os subcritérios “Gere a informação e o conhecimento” (“Planeamento e 

estratégia”), “Identifica necessidades e expetativas das PI, contexto externo 

bem como informação de gestão relevante (“Planeamento e estratégia”)” e 

“Dá uma orientação à organização desenvolvendo a missão, a visão e os 

valores (“Liderança”), estão no Top 3, ainda que por ordem diferente entre 

os três estudos, como os subcritérios que menor maturidade organizacional 

apresentam.  

viii. Os subcritérios “Gere os recursos financeiros.” (“Parcerias e recursos”), 

“Fornece produtos e serviços para clientes, cidadãos, outras partes 

interessadas e sociedade.” (“Processos”) estão no Top 3, ainda que por 
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ordem diferente entre os três estudos, como os subcritérios com maior 

maturidade organizacional. 

 

O retrato da maturidade organizacional das corporações de bombeiros portugueses, 

tendo por base os resultados obtidos em três estudos, resolvendo limitações 

anteriormente identificadas (i.e. extensão da amostra e utilização de metodologias 

distintas para recolha de dados), afigura-se como suficientemente robusto para apoiar 

a identificação da estratégia de ação a ser seguida para incremento da capacidade dos 

corpos de bombeiros portugueses. Complementarmente, desafia os investigadores a 

aprofundar aplicação da abordagem pela excelência organizacional, procedendo ao 

estudo de modelo que melhor se adeque ao contexto e que, por isso, melhor favoreça 

o incremento da maturidade e do desempenho destas organizações. 
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Resumo: 

Desde 2004, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), desenvolve o Exame Nacional de Desempenho do Estudante 
(ENADE). Este exame tem como objetivo quantificar a aprendizagem dos 
estudantes universitários no Brasil, avaliando o desempenho dos alunos 
concluintes dos cursos de graduação quanto ao desenvolvimento de 
habilidades e competências e o conhecimento dos conteúdos programáticos 
previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento das 
competências necessárias, o aprofundamento da formação geral e 
profissional, e o nível de atualização dos alunos frente à realidade brasileira 
e mundial. O objetivo deste trabalho é a utilização da prática de gestão 
benchmarking para comparar três cursos de Engenharia Mecânica, 
concluindo com sugestões de melhorias, visando elevar o nível de qualidade 
do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
A metodologia é uma pesquisa-ação, composta de quatro etapas. Foram 
realizadas comparações com duas outras universidades brasileiras com 
conceito Enade igual a 5 (nota máxima), tendo o curso da UFBA obtido o 
conceito 4 em 2019. Além de utilizar o referencial do ENADE, foi efetuada 
uma pesquisa das melhores práticas nesses cursos.  As principais sugestões 
encontradas são o investimento em maior infraestrutura de laboratórios, o 
aumento da carga horária das disciplinas optativas, a inserção de atividades 
complementares, bem como o aumento da carga horária do estágio 
curricular. 
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Palavras-chave: Benchmarking, Brasil, Engenharia Mecânica, 
Universidade. 

 

Abstract: 

Since 2004, the National Institute of Educational Studies and Research Anísio 
Teixeira (INEP) has developed the National Student Performance 
Examination (ENADE). This exam aims to quantify the learning of university 
students in Brazil, evaluating the performance of graduate students in the 
development of skills and competences and knowledge of the syllabus 
provided for in the curriculum guidelines of the courses, the development of 
necessary competences, the deepening of general and professional training, 
and the students' level of updating in face of the Brazilian and world reality. 
The objective of this work is to use the benchmarking management practice 
to compare three Mechanical Engineering courses, concluding with 
suggestions for improvements, aiming to raise the quality level of the 
Mechanical Engineering course at the Federal University of Bahia (UFBA). 
The methodology is action research, consisting of four steps. Comparisons 
were made with two other Brazilian universities with an Enade score equal 
to 5 (maximum grade), with the UFBA course that obtained a score of 4 in 
2019. In addition to using the ENADE framework, a survey of the best 
practices in these courses was carried out. The main suggestions found are 
investing in greater laboratory infrastructure, increasing the workload of 
optional subjects, the inclusion of complementary activities, as well as 
increasing the workload of the curricular internship. 

 

Keywords: Benchmarking, Brazil, Mechanical Engineering, University. 

 

 

1. Introdução 

Com as mudanças tecnológicas cada vez mais rápidas e a movimentação do mercado 

mundial em torno de inovação e tecnologia, é necessário que exista uma melhoria nos 

cursos de Engenharia Mecânica. Sabe-se que a área de engenharia sofre grandes 

impactos com as mudanças que vêm ocorrendo nos cenários industrial e tecnológico. 

Por isso é necessário se avaliar o nível de conhecimento e competência dos profissionais 

que estão saindo das universidades para o mercado de trabalho. 

Este trabalho se inicia avaliando cursos de engenharia mecânica no Brasil, sendo que, 

posteriormente, serão efetuadas comparações com cursos de outros países. 
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Existe no Brasil o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Este 

exame, junto com a avaliação de cursos de graduação e a avaliação institucional 

compõem o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). Este conjunto 

de avaliações é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), cuja missão é subsidiar a formulação de políticas educacionais dos 

diferentes níveis de governo, com intuito de contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social do país. 

O SINAES forma o tripé avaliativo que permite o conhecimento sobre a qualidade dos 

cursos e instituições brasileiras e é muito importante para que se mantenha um bom 

nível de alunos concluintes e universidades em busca de melhorias e atualizações. Os 

resultados dessas avaliações, permitem o cálculo dos indicadores de qualidade da 

educação superior. 

Entre estes indicadores, existe o conceito ENADE, que avalia os cursos por meio do 

resultado dos estudantes de graduação de cada universidade no exame. A partir deste 

indicador, foram escolhidas as universidades para a avaliação e propostas de melhoria 

que estarão nos próximos capítulos do presente artigo. 

Partindo deste ponto, o propósito deste artigo é efetuar um benchmarking entre o 

curso da Escola Politécnica da UFBA com benchmarks escolhidos, analisando as 

diferenças de três universidades brasileiras que fizeram parte do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) em 2019, tendo o curso da UFBA alcançado a nota 

quatro (4), e as outras duas tiveram nota máxima de cinco (5), no conceito (figura 1). A 

partir dessa comparação, o presente artigo visa propor melhorias para a Universidade 

Federal da Bahia, para que esta alcance nos próximos anos uma performance melhor no 

exame e os estudantes tenham mais oportunidades de aprendizado e prática na 

universidade. 

Figura 1. Resultado Conceito Enade 
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1.1. Avaliação do Ensino Superior 

A avaliação do ensino superior brasileiro é de extrema importância para a 

manutenção da qualidade dos profissionais graduados no país. Para ser feita essa 

comparação entre as universidades o INEP se utiliza do tripé avaliativo composto pelo 

ENADE, a Avaliação de curso de graduação e a Avaliação Institucional que compõem o 

SINAES. 

 

1.1.1. Indicadores de qualidade 

O INEP foi criado em 1937, tornando-se uma autarquia federal vinculada ao 

Ministério da Educação em 1997.  Ele é responsável por avaliações e exames 

educacionais; pesquisas estatísticas e indicadores educacionais; gestão do 

conhecimento e estudos educacionais e referências nacional e internacional nas suas 

três áreas de atuação. 

O instituto tem como competências retiradas de seu próprio site: 

Subsidiar o poder público no monitoramento e avaliação do Sistema 
Nacional de Educação, subsidiar o planejamento de políticas públicas 
para garantia da educação de qualidade, promover a disseminação das 
estatísticas, dos indicadores e dos resultados das avaliações, dos estudos, 
da documentação e dos demais produtos de seus sistemas de 
informação. 

 

Desta forma é o órgão responsável pela aplicação do ENADE desde 2004 integrando 

o SINAES, que tem como resultados quatro principais índices que podem ser levados em 

consideração para o benchmarking entre as universidades. Eles são o Conceito ENADE, 

o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), o Conceito 

Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC) (figura 2). 
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Figura 2. Indicadores de qualidade do SINAES 

 

 

1.2. Benchmarking 

O Benchmarking é uma metodologia que objetiva a melhoria de indústrias, 

processos, projetos e instituições com base na comparação entre as atividades e 

resultados destas, levando sempre em consideração a comparação com instituições que 

possuam um perfil parecido. Através desta comparação é possível sugerir modificações 

e melhorias para alavancar os indicadores. 

O conceito de Benchmarking, trazido pela APQC's International Benchmarking 

Clearinghouse, é o processo que possibilita identificar, aprender e adaptar práticas e 

processos excelentes de uma determinada organização, de qualquer lugar do mundo, 

para ajudar uma outra organização a melhorar o seu desempenho. Benchmarking junta 

o conhecimento tácito - a perícia, julgamentos, e permite resgatar aquele conhecimento 

explícito frequentemente perdido. 

Dentro do processo de Benchmarking, Azevedo (2001) ressalta que existem alguns 

mitos que precisam ser desacreditados. Entre eles estão: 

⋅ Mito 1 - Benchmarking é muito caro; 

⋅ Mito 2 - Administração não faz entendimento/suporte a benchmarking; 

⋅ Mito 3 – Deve ser adotado o benchmark somente com o melhor; 

⋅ Mito 4 - Não há processo análogo para benchmark em minha organização; 

⋅ Mito 5 - Benchmarking é somente para grandes companhias. 
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Estes mitos debatidos pelos peritos da APQC na verdade trazem que, apesar de o 

benchmarking ter um custo, com um bom planejamento este custo se mantém dentro 

do esperado e ainda traz resultados de avanços consideráveis para as 

empresas/organizações. No segundo mito, existe o contraponto de que administradores 

estão o tempo todo visualizando a melhor forma de competir, o que por si só já 

demonstra uma tendência ao benchmarking de forma natural que pode ser amplificada 

com o processo organizado gerando melhores resultados. 

O terceiro mito revela a importância de se levar em consideração também a 

comparação com outras empresas que não necessariamente façam um processo 

melhor, isso porque o processo de aprendizado não necessariamente vem daquele que 

está mais avançado, sendo também possível aprender com instituições que ainda não 

sejam as melhores. Assim como a empresa não precisa ter um fim análogo para que seja 

feito um processo de benchmarking, as vezes basta que o processo tenha uma linha de 

condução que possa ser considerada. 

Por fim, o benchmarking não é um processo que deve necessariamente ser feito por 

grandes companhias, afinal todas as instituições estão em busca de crescimento e existe 

mais de um modelo de benchmarking no qual é possível trabalhar para alavancar os 

resultados. Dentre os modelos de benchmarking (Endeavor, 2018) é possível citar como 

os principais o benchmarking interno, competitivo, funcional e de cooperação (figura 3).  

 

Figura 3. Tipos de Benchmarking 

 

 

Considerando estas informações, o principal foco de benchmarking do presente 

artigo é a realização de um benchmarking competitivo entre instituições de ensino, 
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visando a equiparação dos resultados da Universidade Federal da Bahia com os 

resultados obtidos pelas duas outras universidades (CEFET/MG e UFSC).  

 

2. Metodologia 

A metodologia deste trabalho (figura 4) teve quatro etapas. Primeiramente foi 

necessário definir, através da análise do conceito ENADE (1), quais as universidades 

seriam estudadas neste artigo. A partir deste ponto, foi necessária a pesquisa de dados 

(2), através de outros conceitos disponibilizados pelo INEP e das informações obtidas 

nos sites de cada instituição sobre o curso de Engenharia Mecânica. Neste momento se 

tornou possível fazer uma análise comparativa (3) entre os dados escolhidos e o 

desempenho de cada Universidade no SINAES, para desta forma chegarmos as possíveis 

soluções para a melhoria dos problemas enfrentados pelo curso de Mecânica na 

Universidade Federal da Bahia.  

 

Figura 4. Metodologia 

 

 

A metodologia (GIL, 1996 e YIN, 2015) pode ser considerada como uma pesquisa-

ação, uma vez que se pretende utilizar um processo de melhoria que foi aplicado em 

empresas, experimentando a mesma na academia. 

Este artigo é parcial, pois trata somente do processo de benchmarking aplicado a um 

dos 11 cursos da Escola Politécnica da UFBA. Os demais dez cursos também terão um 

trabalho similar. Os cursos estão abrigados em sete (7) Departamentos. Para escolha do 

curso, primeiramente foi realizado um levantamento de dados dos departamentos, algo 

nunca feito anteriormente, de um modo sistemático. 

Com base no levantamento dos indicadores dos departamentos (JESUS e DUMÊT, 

2019), chegou-se a uma avaliação inicial dos mesmos, um benchmarking interno, que 

servirá para que sejam copiadas/ adaptadas boas práticas entre eles. O benchmarking 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       398 

interno resultou na Tabela 1, que considerou a quantidade de componentes curriculares 

oferecidos, os colegiados atendidos, quantidade de salas e laboratórios, grupos de 

pesquisa, cursos de graduação, de pós-graduação, empresas juniores e projetos 

motivacionais dos alunos, cursos de mestrado e de doutorado. Além desses, tentou-se 

o levantamento dos artigos publicados pelos professores de cada departamento em 

journals e congressos, o que foi difícil de conseguir. No momento, foi decidido substituir 

essa coluna, que está ainda em branco, pelo somatório do Índice h (h-index) do Scopus, 

que mede a quantidade de citações. Trata-se de um índice muito mais fácil de conseguir 

e que acaba tendo uma ligação com os artigos produzidos, que tenham relevância. Cada 

indicador teve um peso atribuído a ele.  

Como a tabela não está ainda completa, e por motivo de confidencialidade, optamos 

por não informar os pesos atribuídos, que ainda não estão consensados, nem o nome 

dos departamentos, pois este ranking não está ainda completo. 

 

Tabela 1 – Dados dos sete departamentos da Escola Politécnica da UFBA 
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Esse levantamento contribuiu para a escolha do curso desse primeiro trabalho de 

benchmarking, que foi o curso de Engenharia Mecânica. 

 

3. ESTUDO DE CASO 

Os dados obtidos pelo ENADE foram o ponto de partida para o início da pesquisa de 

benchmarking. Dentre as universidades com nota máxima, foram escolhidas a UFSC e o 

CEFET-MG para servirem de base de comparação dentro de um processo de 

benchmarking, com o curso da UFBA que obteve nota 4. 

Neste ponto, foram identificados alguns dados para serem coletados através dos sites 

oficiais das 3 universidades, gerando desta forma uma base comparativa para o estudo. 

Dentre os dados foram analisados o número de vagas do curso, carga horária, ementa 

dos cursos, número de professores, infraestrutura, projeto pedagógico atualizado, turno 

e atividades complementares. 

Através da tabela 2 pode-se perceber que a UFBA e o CEFET-MG têm um número 

bastante reduzido em relação ao total de docentes da UFSC. A UFSC e o CEFET-MG têm 

opções de mestrado em Engenharia Mecânica, fator que contribui para o número maior 

de professores e para o maior know-how do curso. Apesar de a graduação e a pós-

graduação serem níveis distintos, as universidades que possuem um investimento em 

pós-graduação apresentam melhor infraestrutura e mais investimento em pesquisa, 

fatores que impactam diretamente na melhoria do curso de graduação. 
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Tabela 2 – Quantidade de professores 

  UFBA UFSC CEFET-MG 

Professores Mestres 5 77 7 

Professores Doutores 12 9 13 

Total 17 86 20 

Mestrado em engenharia mecânica? Não Sim Sim 

 

Pode-se perceber, no que tange a infraestrutura e pesquisa, quando se compara na 

tabela 3, o número de laboratórios disponíveis em cada universidade, que a 

Universidade Federal da Bahia se encontra com quantitativo muito inferior em relação 

a laboratórios. Além disto, fazendo uma análise através das fotos e dos sites dos 

laboratórios em questão, a tecnologia empregada nos laboratórios da UFBA está 

desatualizada em relação às universidades comparadas. Este é um fator de grande 

impacto no aprendizado. De acordo com Miranda (2014) o processo educacional pode 

ser impactado por uma série de insumos, entre eles os materiais e equipamentos 

utilizados em aulas teóricas e práticas. Desta forma, a quantidade e qualidade dos 

laboratórios são de grande impacto para o aprendizado e melhoria dos profissionais. 

Outro ponto importante a ser observado é o projeto pedagógico dos cursos (Tabela 

3). Sabe-se que existe uma proposta de atualização em andamento para todos os cursos 

de engenharia do país, que deverá estar concluída em abril de 2023. No projeto atual, é 

interessante observar que o projeto pedagógico da UFSC levou em consideração o 

posicionamento de discentes e docentes para a sua construção, o que traz pontos de 

vista interessantes a partir de ambas as perspectivas. Como por exemplo, o enfoque 

dado às disciplinas de base e maior tempo para as optativas que irão definir o maior 

aprofundamento do estudante em determinada área da Engenharia. O projeto do 

CEFET-MG traz consigo outro ponto importante, sendo ele o único que prevê um tempo 

obrigatório para atividades complementares. 
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Tabela 3 – Projeto pedagógico 

 UFBA UFSC CEFET-MG 

Projeto pedagógico atualizado em 2008 2006 2016 

Vagas anuais discentes 72 77 80 

Laboratórios do departamento 5 24 16 

Turno Diurno/Vespertino Diurno/Vespertino Diurno 

 

Ao se observar, entretanto, a carga horária dos cursos das três universidades (Tabela 

4 e Gráfico 1) percebe-se que os perfis educacionais de cada universidade são 

diferentes. Enquanto a UFSC possui a menor carga horária (CH) para disciplinas 

obrigatórias e maior para optativas, o CEFET-MG tem a direção oposta. O curso da UFBA 

tem CH intermediária entre ambas, porém, como dito anteriormente, o CEFET tem 

tempo previsto para atividades complementares como empresas juniores, iniciação 

científica e monitorias, fato que, apesar de aumentar a carga horária total, também 

estimula os estudantes a terem uma vivência mais próxima do lado profissional que 

antecede o estágio. Este fator é bastante analisado nos processos seletivos quando os 

profissionais estão indo ao mercado de trabalho, pois demonstra proatividade, interesse 

e disposição. 

 

Tabela 4 – Carga horária dos cursos 

  UFBA UFSC CEFET-MG 

Carga horária Disciplinas obrigatórias 3400 2880 3525 

Carga horária optativa 408 648 300 

Carga horária TCC 68 180 60 

Carga horária estágio 160 396 300 

Carga horária atividades complementares 0 0 225 

Carga horária obrigatória total 3628 3456 4110 

Carga horária total 4036 4104 4410 
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Gráfico 1 - Carga horária dos cursos 

 

 

Analisando-se as opções de atividades complementares (Tabela 5), apesar do 

estímulo do CEFET-MG através da grade curricular, no site da instituição encontramos 

uma quantidade inferior de possibilidades. Por outro lado, temos a UFSC, a universidade 

que possui mais atividades nas quais os estudantes podem se integrar, muitas delas com 

suporte de laboratórios especializados. Na sessão de competições são número de sete 

(Baja SAE, Fórmula SAE, Ampera Racing, Céu Azul Aeronaves, Vento Sul Barco Solar, 

Centro de Formação no Treino de Basquetebol e Equipe de Futebol Masculino). Apenas 

em Mecânica, pelo UFSC, o Compete (organização que fornece suporte às equipes de 

competição da UFSC) é um destaque desta faculdade, sendo que, analogamente, três 

destas equipes também são participantes na Universidade Federal da Bahia (Aerodesign, 

Fórmula Combustão e Mini Baja). 

Estas atividades, além de aumentarem a interação dos estudantes com as áreas da 

engenharia e com a prática, seja em gestão, seja em projetos, seja em manufatura, seja 

em pesquisa, também estimulam o trabalho em equipe e aprendizado das softskills. Elas 

também são portas de entrada para investimentos privados e colaborações entre 

empresas e a universidade, aumentando a possibilidade de realização de estágios em 

grandes empresas. Neste sentido, uma atividade que merece destaque na UFBA é o 

Diretório Acadêmico, que tem sido atuante ao convidar profissionais de grandes 

empresas para palestrar em diferentes eventos. O Centro Acadêmico da UFSC também 
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se mostra atuante na universidade. No CEFET-MG não foi encontrada nenhuma 

referência de representação além do Diretório Central dos Estudantes. 

Todas as universidades disponibilizam uma carga horária específica para estágio 

curricular, aceitando também estágio não curricular, sendo o tempo disponibilizado pela 

UFBA o menor deles. O estágio, além de ser um momento de aprendizado e prática real 

da teoria vista em sala, também é um momento importante para o início de carreira de 

um estudante. 

É possível ver que as três universidades também disponibilizam um tempo específico 

para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O CEFET-MG tem a menor carga horária 

para o TCC, mas tem em sua grade obrigatória a Metodologia Científica e Metodologia 

da Pesquisa, que são disciplinas base para a construção de um TCC bem estruturado. 

 

Tabela 5 – Atividades complementares 

UFBA UFSC CEFET-MG 
Empresa Júnior  Empresa Júnior  Empresa Júnior  
Aerodesign Aerodesign Associação Atlética  
Mini Baja Mini Baja Competições 
Fórmula Combustão Fórmula Combustão Incubadora de empresas 
DAEM; Iniciação Científica; Cheerleading 
Iniciação Científica; Minifoguetes Monitoria 
Monitorias Eficiência Energética Metodologia de projetos 
Associação Atlética Fórmula Elétrico Projetos de Extensão 
Ramo Estudantil IEEE Barcos Solares Seminários 
Incubadora de 
empresas Centro Acadêmico     
SEMEC Associação Atlética    
  Monitorias   

 

4. Conclusões 

Através da pesquisa e análise de dados é possível concluir que a UFBA tem 

oportunidades de melhorias em diversos campos.  

A nota menor do ENADE revela o potencial que professores e alunos têm em se 

empenhar para alcançar um patamar de excelência, representado pela nota 5 das duas 

universidades utilizadas como benchmarks. 
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Desta forma, as principais sugestões encontradas são o investimento em maior 

infraestrutura de laboratórios, pois o curso da UFBA tem somente cinco, enquanto o do 

CEFET-MG tem 16 e o da UFSC tem 24; a reformulação do curso de acordo com as 

tendências de mercado e tecnologia, envolvendo docentes, discentes e empresas; o 

aumento da carga horária das disciplinas optativas, que a UFBA tem 408, enquanto a 

UFSC  tem 648; a inserção de atividades complementares, que a UFBA não tem, 

enquanto o CEFET-MG tem 225 horas; bem como o aumento da carga horária do estágio 

curricular, que a UFBA disponibiliza 160 horas, enquanto que a UFSC dispõe de 396 e o 

CEFET-MG, 300 horas. 

 

Referências 

Azevedo, L. A., 2001, Benchmarking for Technological Education Institutions: Tool for 
Competitiveness (in Portuguese).  Master’s Thesis, Graduate Program in 
Production Engineering, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, Brazil. 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/82205/185080.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y. Acesso em 28 de abril de 2021. 

Coordenadoria de Graduação em Engenharia Mecânica. UFSC. Apresentação. 
Disponível em: http://emc.ufsc.br/gradmecanica/. Acesso em 26 de abril de 2021. 

Coordenadoria de Graduação em Engenharia Mecânica. UFSC. Corpo Docente. 
Disponível em: http://emc.ufsc.br/gradmecanica/blog/corpo-docente/. Acesso 
em 26 de abril de 2021. 

Coordenadoria de Graduação em Engenharia Mecânica. UFSC. EMC5522 – Estágio 
Profissional em Engenharia Mecânica. Disponível em:  
http://emc.ufsc.br/gradmecanica/graduacao/disciplinas-e-programas/emc5522-
estagio-profissional-em-engenharia-mecanica/. Acesso em 26 de abril de 2021. 

Curso de graduação em Engenharia Mecânica. Universidade Federal de Santa Catarina. 
Projeto Pedagógico. Disponível em: http://emc.ufsc.br/portal/wp-
content/uploads/2020/08/Projeto-Pedag%C3%B3gico-mec%C3%A2nica.pdf. 
Acesso em 26 de abril de 2021. 

Departamento de Engenharia Mecânica, DEM. CEFET-MG. Planos de Ensino. Disponível 
em: http://www.dem.cefetmg.br/planos-de-ensino/. Acesso em 26 de abril de 
2021. 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       405 

Engenharia Mecânica, CEFET-MG. Informações do Curso. Disponível em: 
http://www.eng-mecanica.bh.cefetmg.br/informacoes-do-curso/. Acesso em 28 
de abril de 2021. 

Escola Politécnica. Fundada em 14 de março de 1897. Engenharia Mecânica. Disponível 
em: http://www.eng.ufba.br/curso-graduacao/engenharia-mecanica. Acesso em 
28 de abril de 2021. 

Escola Politécnica. Fundada em 14 de março de 1897. Stricto Sensu. Disponível em: 
http://www.eng.ufba.br/stricto-sensu. Acesso em 28 de abril de 2021. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas. 159p. 1996. 

JESUS, A. R.; DUMÊT, T. B., Avaliação departamentos e melhoria contínua na Escola 
Politécnica da Universidade Federal da Bahia. 4º Simpósio Avaliação da Educação 
Superior – SINAES. Salvador, 2019. 

PósMEC|UFSC. UFSC. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Doutorado. Disponível em: 
https://ppgmec.posgrad.ufsc.br/files/2018/02/Edital_n%C2%BA_002_2021_Sele
cao_de_Doutorado_2021-2_assinado.pdf. Acesso em 26 de abril de 2021. 

PósMEC|UFSC. UFSC. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Mestrado. Disponível em: 
https://novoposmec.paginas.ufsc.br/files/2019/04/Edital-n%C2%BA-006-2020-
Sele%C3%A7%C3%A3o-Mestrado-DE-2021-1.pdf. Acesso em 26 de abril de 2021. 

Vestibular UFSC/2019, UFSC. Engenharia Mecânica. Disponível em: 
https://vestibular2019.ufsc.br/engenharia-mecanica/. Acesso em 26 de abril de 
2021. 

YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. Bookman Editora, 2015. 

 

Authors Profiles 
Laerte Carvalhal Moreno studies mechanical engineering at Polytechnic School - Federal 

University of Bahia - Brazil. He is currently in his third year and is a volunteer researcher in the 
quality management project of engineering courses at UFBA. 
 

Érica de Morais Cayres studies mechanical engineering at the Polytechnic School - Federal 
University of Bahia - Brazil. She was part of the Academic Board of the course and of the IEEE 
student branch, having participated in the Quality Management discipline. 
 

Abel Ribeiro de Jesus has received a PhD from the Polytechnic School - Federal University of 
Bahia - Brazil. He is currently an Associate Professor. His research interests are in the areas of 
Continuous Improvement, TQM, Lean Six Sigma. 
  



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       406 

Dinâmica de respostas a questionários 
on-line face a apelos através de e-mail e 

redes sociais 
 

Manuel Matos 
mmatos@deq.isel.ipl.pt 

Instituto Politécnico de Lisboa, Pró-Presidente para a Qualidade e Acreditação 
 

Carla Brito 
ctomaz@sp.ipl.pt 

Instituto Politécnico de Lisboa, Gabinete da Qualidade e da Acreditação 
 

Vanessa Glória 
vgloria@sp.ipl.pt 

Instituto Politécnico de Lisboa, Gabinete de Comunicação e Imagem 
 

Nádia Paixão 
npaixao@sp.ipl.pt 

Instituto Politécnico de Lisboa, Gabinete da Qualidade e da Acreditação 
 

António Belo 
abelo@sp.ipl.pt 

Instituto Politécnico de Lisboa, Vice-Presidente para a Comunicação e Imagem 
 

 

Resumo: 
A utilização de questionários é uma das formas mais usuais para avaliar a 
satisfação dos utentes nas empresas e instituições acreditadas pela norma 
ISO 9001. Também na área da educação é quase imperativo a avaliação dos 
serviços pelos estudantes, docentes, não docentes e demais stakeholders 
utilizando questionários. Dos requisitos de acreditação dos cursos e 
instituições pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 
(A3ES) fazem parte “Avaliar e ajustar regularmente os métodos de ensino e 
aprendizagem” que são vulgarmente baseados em questionários 
respondidos pelos estudantes. Também a avaliação de desempenho dos 
docentes considera a opinião dos estudantes em relação às aulas lecionadas, 
impactante na avaliação e progressão dos docentes. 
Por esta multiplicidade de necessidades de evidências é essencial obter uma 
taxa de resposta adequada e suficiente aos questionários o que nos garante 
a confiança necessária na avaliação dos processos diretamente relacionados 
com o Ensino Superior. Esta é uma tarefa que está hoje muito suportada em 
questionários on-line. Efetivamente, a utilização de questionários “em 
papel” distribuídos aos intervenientes e depois lidos manualmente ou 
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opticamente, está já praticamente abandonada. No entanto verifica-se que 
as taxas de resposta aos questionários on-line são bastante mais baixas que 
as respostas que eram obtidas pelos meios tradicionais “em papel”. Importa 
assim compreender as dinâmicas de resposta aos questionários on-line para 
que se consigam taxas de resposta mais elevadas, para que aumente a 
significância estatística das respostas e consequentemente a confiança nas 
mesmas. 
Acompanharam-se as respostas diárias a questionários on-line e a correlação 
do número de respostas com os apelos através de e-mail dirigido aos 
inquiridos. Foram também observadas as correlações entre o número de 
respostas e os lembretes em diversas redes sociais. 
Das respostas dos estudantes, não-docentes e docentes foi possível 
estabelecer uma correlação entre a data do apelo e o número de respostas 
recebidas. Foi evidente a diminuição da eficácia dos apelos ao longo do 
tempo e inversamente correlacionada com o número de respostas obtidas. 
Também se assistiu a uma diminuta eficácia dos apelos nas redes socias 
Facebook e Instagram.  
A taxa de resposta obtida para os questionários, e após três apelos, foi de 
42% para o questionário distribuído aos docentes e não-docentes e de 14% 
para o questionário distribuído aos estudantes. 
Face aos resultados obtidos, é possível definir o tempo mais adequado entre 
apelos para a obtenção do número de respostas que nos garantam a 
probabilidade de confiança pretendida para os resultados. Através da 
correlação entre o número de respostas e o tempo, poderá ser estimado o 
tempo mais adequado entre apelos e também o tempo total de 
disponibilização dos questionários. 

 

Palavras-chave: Questionários on-line, Dinâmica de Respostas, Avaliação e 
Acreditação, Redes Sociais.  

 

Abstract: 
The use of surveys is one of the most common ways to assess user 
satisfaction in companies and institutions accredited by the ISO 9001 
standard. Also in the area of education, it is almost imperative to evaluate 
services by students, teachers, technical staff and other stakeholders using 
surveys. The requirements for accreditation of courses and institutions by 
the Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education (A3ES-) 
include “Regularly assess and adjust teaching and learning methods”, which 
are usually based on surveys answered by students. The performance 
evaluation of teachers also considers the opinion of students in relation to 
the classes taught, which has an impact on the assessment and progression 
of teachers. 
Due to this multiplicity of needs for evidence, it is essential to obtain an 
adequate and sufficient response rate to the surveys, which guarantees us 
the necessary confidence in the evaluation of processes directly related to 
Higher Education. This is a task that is now widely supported in online 
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surveys. Effectively, the use of “paper” questionnaires distributed to the 
participants and then read manually or optically is already practically 
abandoned. However, it appears that the response rates to the online 
questionnaires are much lower than the responses that were obtained by 
traditional means “on paper”. It is therefore important to understand the 
dynamics of responses to online surveys so that higher response rates can 
be achieved, so that the statistical significance of the responses increases 
and, consequently, the confidence in them. 
Daily responses to online surveys and the correlation of the number of 
responses with appeals via e-mail addressed to respondents were 
monitored. Correlations between the number of responses and reminders 
on various social networks were also observed. 
From the responses of students, technical staff and teachers, it was possible 
to establish a correlation between the date of appeal and the number of 
responses received. The decrease in the effectiveness of appeals over time 
was evident and inversely correlated with the number of responses 
obtained. There was also a reduced effectiveness of appeals on social 
networks Facebook and Instagram. 
The response rate obtained for the surveys, and after three appeals, was 
42% for the survey distributed to professors and technical staff and 14% for 
the survey distributed to students. 
Given the results obtained, it is possible to define the most appropriate time 
between appeals to obtain the number of responses that guarantee the 
desired probability of confidence for the results. Through the correlation 
between the number of responses and the time, the most appropriate time 
between appeals and also the total time of availability of the questionnaires 
can be estimated. 

 

Keywords: Online Surveys, Response Dynamics, Assessment and 
Accreditation, Social Networks. 

 

 

1. Introdução 

No Politécnico de Lisboa (IPL) assume-se uma cultura de qualidade nas várias 

vertentes da sua actividade (Pires, 2007,2019, António et al., 2009). A gestão das 

expectativas de cerca de 14 mil estudantes e 1600 docentes e não docentes obriga à sua 

auscultação periódica. Tal auscultação é realizada através dos processos de reclamações 

recebidos nos diversos canais institucionais (Provedor do Estudante, Livros de 

Reclamações e e-mails informais) mas essencialmente através da realização de 

questionários a todos os estudantes e pessoal docente e não docente. 
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A aferição da qualidade dos serviços prestados pelo IPL nas suas variadas vertentes 

aos seus estudantes e colaboradores (docentes e não docentes) é essencial no 

enquadramento da Certificação ISO 9001 que o Politécnico de Lisboa possui integrado 

na sua política de qualidade. Os serviços da presidência do IPL (representação nacional 

e internacional das atividades desenvolvidas, serviços administrativos de apoio à 

contratação de bens e serviços, gestão de recursos humanos e apoio técnico e logístico 

às suas unidades orgânicas) são certificados pela norma internacional: NP EN ISO 

9001:2015. No âmbito desta Norma, a aferição da Qualidade dos Serviços é realizada 

através de questionários on-line a todos os estudantes e colaboradores, docentes e não 

docentes. Os questionários on-line são atualmente a ferramenta mais utilizada na 

aferição de satisfação devido ao contexto em que nos inserimos e em que todos os 

intervenientes possuem uma razoável literacia na utilização da internet. De salientar 

que todas as escolas e serviços têm cobertura total por rede wireless e todos os 

estudantes e colaboradores dispõem um e-mail institucional atribuído quando ingressam 

no Politécnico de Lisboa.  

A opção pela inquirição utilizando questionários web apresenta bastantes vantagens, 

nomeadamente, a fácil disponibilização aos inquiridos através do acesso pleno à 

internet pelos nossos alunos e colaboradores, a possibilidade de contactar os 

respondentes independente do seu domicílio e o custo que é bastante mais baixo 

quando comparado com a tradicional inquirição utilizando questionários “em papel”, 

distribuídos localmente ou via postal (Manfreda et al., 2008). No contexto de pandemia 

que nos vimos envolvidos em 2020 e 2021 a capacidade de contacto dos alunos em aulas 

não presenciais e de muitos dos colaboradores em teletrabalho veio reforçar a 

importância da inquirição via web. A utilização de questionários on-line alicerça-se na 

melhoria da competência digital dos respondentes, na disseminação de dispositivos com 

capacidade de ligação à internet e também na melhoria das ferramentas utilizadas para 

a construção e disponibilização dos questionários. No entanto, algumas fraquezas e 

limitações são também conhecidas aos questionários on-line. São ferramentas estáticas 

que não permitem que se adaptem totalmente às respostas dos inquiridos como 

acontece numa entrevista. São também impessoais e, pela crescente facilidade de uso 

e elevada disponibilização de ferramentas para a sua criação e distribuição, tornaram-

se omnipresentes nas relações entre empresas e consumidores. Esta vulgarização dos 
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questionários tem conduzido ao cansaço dos diversos públicos em relação aos mesmos 

e traz como consequência uma das suas mais importantes limitações atuais: a taxa de 

resposta obtida na utilização de questionários on-line (Sammut et al. 2021). Enquanto 

os modelos presenciais e utilizando os questionários “em papel” se obtinham facilmente 

taxas de resposta de cerca de 80% ou mais, nos questionários on-line as taxas de 

resposta são tipicamente de 10% como indicado num estudo recente de Fan et al. 

(2010), que realizaram uma extensiva revisão de resultados publicados de 

questionários. Na ausência de um modelo conceptual que explicasse a obtenção de 

taxas de resposta tão baixas, prepuseram um modelo conceptual que identifica os 

principais fatores envolvidos. Entre os mais importantes, salientaram o tipo de 

notificação enviada aos respondentes, o design e texto das notificações, a utilização de 

pré-avisos e lembretes de resposta, os incentivos à resposta, adesão à participação, o 

software utilizado, a segurança e anonimato das respostas e a extensão do questionário. 

Os autores não incluíram nestes fatores a própria conceção do questionário que deverá 

seguir as boas práticas no desenvolvimento das habituais fases de conceção: 

distribuição, resposta ao questionário e recolha e tratamento das respostas. Para 

garantir os mais fidedignos resultados deverão ser minimizados os erros inerentes e em 

que os mais relevantes são: erro de cobertura, erro de amostragem, erros de não 

respostas, erros de respostas (Dillman et al. 2014). O erro de cobertura ocorre quando 

a amostra escolhida não representa as características da população. O erro de 

amostragem ocorre quando a amostra de respondentes é insuficiente em número ou 

diversidade de características para representar a amostra definida. Os erros de não 

resposta traduzem o desvio estre as respostas obtidas e as respostas esperadas devido 

à existência de ausências significativas de não respostas. Por último, o erro das respostas 

traduz a ocorrência de respostas erradas por parte dos respondentes. Os erros de 

cobertura e amostragem não se aplicam no caso em estudo pois toda a população é 

inquirida. O erro de resposta é minimizado através do design do questionário e do 

esclarecimento dos respondentes. Restam os erros de não resposta que serão 

minimizados garantindo a maior taxa de resposta possível. Para cumprir este objetivo 

foi implementada uma estratégia de lembretes com sucessivos apelos ao 

preenchimento dos questionários que é analisada neste trabalho.  
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2. Metodologia 

No processo de auscultação foi inquirida a totalidade dos estudantes das oito escolas 

do Politécnico de Lisboa (Escolas Superiores de Comunicação Social, Dança, Educação, 

Música, Saúde, Teatro e Cinema e Institutos Superiores de Contabilidade e 

Administração e de Engenharia) e os docentes e não docentes que se distribuem por 

estas escolas e também pelas restantes Unidades Orgânicas que não são escolas 

(Serviços Sociais, da Presidência, de Saúde Ocupacional e Centro de Línguas). Optou-se 

pela auscultação de toda a população envolvida e não pela escolha de uma amostra 

entre estudantes e colaboradores para minimizar erros de amostragem e maximizar a 

taxa de resposta. Trata-se de uma operação logística de razoável envergadura 

atendendo a que são notificados individualmente cada um dos intervenientes numa 

primeira fase. Os estudantes e colaboradores que não respondem ao primeiro apelo 

foram notificados até mais duas vezes, sempre individualmente, o que implica o envio 

de cerca de 44 000 e-mails individuais. Esta inquirição realiza-se todos os anos, 

geralmente no decorrer do segundo semestre, entre os meses de Abril e Maio, época 

em que o número de estudantes se mantêm estável e também para que os estudantes 

do primeiro ano tenham já um tempo de contacto suficiente para avaliar o Politécnico 

de Lisboa. Por outro lado os estudantes são também inquiridos, num processo distinto, 

sobre a qualidade do ensino e tenta-se que estas inquirições não se sobreponham. 

Para a realização da inquirição é utilizado um software específico da empresa 

Digitalis, denominado ComQuest, diretamente ligado aos dados dos Sistema de Gestão 

Académica e de Gestão de Pessoal. Esta aplicação permite a construção de questionários 

estruturados e dinâmicos. Permite também gerir as notificações enviadas por e-mail aos 

respondentes individualmente. Ou seja, num segundo apelo à resposta apenas são 

notificados os respondentes que não responderam à primeira notificação. Quem já 

tenha respondido não é novamente alvo do envio de e-mail com a repetição do apelo à 

resposta. No entanto esta gestão é interna do próprio programa não permitindo que o 

gestor do processo de inquirição consiga ligar as respostas ao respetivo respondente. 

Garante-se assim o devido anonimato de todos os que respondem. 

No decorrer do processo foi enviado um primeiro apelo à resposta do questionário. 

Passadas duas semanas foi lançada a primeira notificação, ou lembrete, de apelo à 
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resposta a todos aqueles que não responderam ao primeiro apelo. Passada mais uma 

semana foi lançado o terceiro e último apelo à resposta. O pedido de preenchimento 

dos questionários foi também divulgado nas redes sociais Facebook e Instagram nos dias 

28 e 31 de Maio e 7 e 8 de Junho. O número de respostas foi acompanhado no tempo, 

diariamente, para os estudantes e para os docentes e não docentes. 

 

3. Resultados 

As respostas recebidas ao longo do tempo são mostradas, na figura 1 para os 

docentes e não docentes e na figura 2 para os estudantes. 

 

Figura 1 – Evolução das respostas diárias ao questionário enviado aos docentes e 

não-docentes 

 
 

 

Para os docentes e não-docentes receberam-se 674 respostas num universo de 

respondentes de 1 617, ou seja 42% de respostas. Esta é uma taxa de resposta bastante 

razoável face aos números habituais de taxas de resposta encontrados na literatura, 

cerca de 11%. Já entre os 14 421 estudantes inquiridos, responderam 1 950 o que 

corresponde a uma taxa de resposta de 14%, ligeiramente superior aos valores habituais 

referidos na literatura (Zhang et al., 2017). 
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Figura 2 – Evolução das respostas diárias ao questionário enviado aos Estudantes. 

 
 
 

 

Quando se olha mais em detalhe para os dados, e começando pelos docentes e 

não-docentes, verifica-se que o primeiro apelo foi realizado a uma sexta-feira e que o 

maior número de resposta se registou na segunda-feira seguinte, dia 10 de Maio. É uma 

clara evidência de que a maioria destes colaboradores assume a atitude de desligar do 

seu e-mail durante o fim de semana. Este efeito é também notado no fim-de-semana de 

15/16 de Maio em que o número de respostas é residual. Na segunda-feira seguinte, dia 

17 de Maio, o número de resposta é maior que o expectável atendendo à tendência 

geral dos dados anteriores. No segundo apelo, realizado a uma terça-feira, a resposta 

foi imediata mostrando que num dia útil a consulta do e-mail e a resposta ao 

questionário foi bastante mais imediata. Nos dias seguintes a taxa de resposta decresce 

exponencialmente até à data do terceiro apelo. Este terceiro apelo foi realizado a uma 

segunda-feira e também obteve uma reação imediata dos colaboradores. Neste último 

apelo o decrescimento das respostas depois do dia do apelo é bastante mais abrupto 

quando comparado com o segundo apelo. Duas semanas depois, as novas respostas são 

inexistentes e assim se mantêm até à semana seguinte em que se encerrou o 

questionário. Constata-se que, para os docentes e não-docentes, as taxas de resposta 

diminuem à medida que são lançados os apelos. A maior taxa de resposta é obtida 

depois do 1º apelo (20%) e a menor depois do terceiro apelo (8%). Para os estudantes, 
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a maior taxa de resposta é obtida no 1º apelo (7%) enquanto que nos restantes as taxas 

de resposta se mantêm em cerca de 3~4%. Será também de realçar que o segundo apelo 

foi o que envolveu um período de tempo mais curto e o terceiro apelo o período de 

recolha de respostas mais longo.  

Os dados relativos às respostas dos estudantes (Figura 2) mostram que há uma 

resposta imediata ao preenchimento do questionário logo nos primeiros dias de cada 

um dos três apelos realizados. Mesmo no primeiro apelo realizado à sexta-feira há uma 

resposta bastante alta que se mantém mesmo durante o fim de semana. Tal evidencia 

a ligação permanente ao e-mail dos estudantes. Nos dias seguintes ao dia do apelo, o 

número de respostas decai exponencialmente. Registou-se após o primeiro apelo uma 

taxa de respostas de 7% e no período do segundo apelo de apenas 3%. Haverá que 

realçar que o período do segundo apelo foi o mais curto entre os três. Após o terceiro 

apelo registaram-se 4% das respostas mas num período total de cerca de três semanas. 

Uma observação detalhada das respostas dos alunos constata-se que as segundas-feiras 

não seguem a tendência normal do decaimento. Nestes dias há habitualmente uma 

inversão, registando-se mais respostas que no dia anterior. Tal é evidenciado nos dias 

17 e 31 de Março e no dia 7 de Junho. 

Os apelos nas redes sociais parecem ter um reduzido impacto nas respostas. 

Efetivamente nos dias em que se procedeu à divulgação dos questionários nas redes 

sociais Facebook e Instagram nota-se um muito ligeiro acréscimo de respostas face ao 

andamento dos dados nos dias anteriores. No dia 28 de Maio (divulgação no Instagram) 

registaram-se 23 respostas dos estudantes quando no dia anterior se verificaram 25 e 

no dia seguinte apenas oito. Os dados não desceram como era expectável e mantiveram 

o seu número. Mas o impacto foi no máximo de 10 respostas. Impacto este com 

resultados apenas no dia da divulgação e sem efeitos nos resultados do dia seguinte. No 

dia 31 de Maio (divulgação no Facebook) regista-se um ligeiro aumento de respostas 

mas que se pode confundir como efeito segunda-feira, dia de aumento de resposta 

devido à leitura dos e-mails de fim-de-semana. No dia 7 de Junho (divulgação simultânea 

no Facebook e Instagram) não se consegue aferir se haverá algum impacto das redes 

sociais devido ao fator segunda-feira. Mas a existir este efeito será diminuto. 

O número de respostas ao questionário após cada apelo segue uma função de 

decaimento exponencial na forma mostrada na equação 1. 
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𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 =
𝐴

(𝐿𝑜𝑔 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜)
 (Eq. 1) 

 

em que A e B são constantes, Respostas representa o número de respostas ao 

questionário recebidas e Tempo o número de dias contados a partir do apelo. 

Esta equação é similar à equação proposta por Ebbinghaus (1885) em que explica os 

processos de esquecimento no tempo. Esta equação é uma evolução da primeira 

equação proposta por este autor em 1880 (Ebbinghaus, 1880) e que foram 

recentemente comprovadas por vários autores entre eles por Murre et al. (2015). A 

última equação proposta por Ebbinghaus (Eq. 1) é conhecida pela equação do 

esquecimento com o autor a propor uma relação matemática para o esquecimento de 

determinado facto. Ao considerar que cada apelo pode ser o desencadear de uma 

memorização para responder ao questionário, o número de respostas ao longo do 

tempo poderá representar o esquecimento dessa mesma memorização ao longo do 

tempo. Esta formalização poderá permitir calcular os tempos de resposta envolvidos em 

cada questionário atendendo às características específicas dos respondentes. 

 

4. Conclusões 

O envio de lembretes para aumentar as respostas aos questionários parece ser uma 

técnica indispensável para a obtenção de taxas de resposta aceitáveis. Sem o envio dos 

lembretes as taxas de respostas seriam de 20% para o questionário enviado aos 

docentes e não docentes e 7% para o questionário enviado aos alunos. Estas eram as 

taxas de resposta que se registavam antes do primeiro lembrete e quando o número de 

respostas diárias era já muito reduzido. Com o envio dos lembretes foi possível 

aumentar as taxas de resposta para os 42%, no questionário enviado aos docentes e não 

docentes, e 14% para o questionário enviado aos alunos. 

Os resultados mostram também que os alunos são bastante mais reactivos às 

mensagens de apelo, respondendo mesmo durante o fim-de-semana. Já para os 

docentes e não docentes se verifica que durante o fim-de-semana se constata um 

abaixamento significativo das taxas de resposta. Tal evidencia que para estes últimos 
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não será boa estratégia o envio de pedidos de resposta nos dias finais da semana, 

nomeadamente à sexta-feira.  

Atendendo à eficácia de cada apelo, parece existir possibilidade de estender os 

lembretes até quatro. Verifica-se que, em média, ao fim de seis dias as respostas se 

reduzem a cerca de 5% da taxa de resposta no primeiro dia do lembrete. Assim a cada 

seis/oito dias poderia ser enviado um lembrete. Várias estratégias se poderão seguir 

para os lembretes. Os futuros lembretes poderão ser enviados sempre na segunda-feira 

ou poderão ser enviados em dias diferentes da semana. Por exemplo, o primeiro 

lembrete poderá ser enviando à terça-feira, o segundo à quarta-feira e o terceiro, e 

último, à quinta-feira. Esta distribuição é também dependente da capacidade de envio 

de e-mails dos servidores pois trata-se de uma tarefa que demora algum tempo a ser 

executada. 

O impacto das redes sociais na taxa de resposta foi bastante diminuto. Este parece 

ser um tema em que a divulgação institucional via o e-mail do Politécnico de Lisboa 

parece ter mais impacto que o apelo através das redes sociais mais conotadas com 

aspectos mais lúdicos. Também a impossibilidade de enviar o link do questionário 

através das redes sociais poderá diminuir a potencial eficácia destes veículos de 

divulgação. 

Para além do reforço dos lembretes, outras alternativas poderão contribuir para 

aumentar as taxas de resposta. Entre elas o sorteio de prémios pelos respondentes e a 

utilização de notificações prévias ao envio do link do questionário para sensibilizar os 

participantes. 

Os dados sugerem que as curvas de resposta seguem um comportamento similar à 

curva que descreve os processos de esquecimento. O ajuste das curvas de resposta a 

cada público respondente permitirá prever as taxas de resposta no tempo e também 

permitirá a optimização dos intervalos entre lembretes e o tempo total de inquirição.  
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Resumo: 
Dada a crescente competitividade do mercado, torna-se cada vez mais 
importante que as organizações apliquem novas abordagens na definição de 
estratégias e procedimentos internos.  
A aplicação de práticas da Filosofia Lean permite reduzir desperdícios e 
promover uma cultura de melhoria continua nas organizações.  
O presente estudo, realizado numa unidade fabril de embalagens flexíveis, 
inserida na organização Step Pack, visou a redução de desperdícios, numa 
ótica de melhoria contínua. 
Com base na análise da situação inicial determinaram-se problemas e foram 
elaboradas propostas de melhoria para os mesmos, entre as quais: melhoria 
da organização, limpeza e arrumação da área envolvente; alteração do 
layout; e redução dos tempos de setup.  
Ao longo do trabalho foram aplicadas algumas ferramentas, como: gemba 
walk, auditoria 5S, gestão visual, padronização do trabalho e SMED.  
Os resultados obtidos com a implementação das propostas de melhoria, 
indicaram uma melhoria a nível dos 5 S’s de 52%, uma redução dos custos 
de desperdício de material de 66,2%, da distância percorrida em 
movimentações de 28%, do tempo de setup da máquina M6 de 10,2%, assim 
como, em melhorias na gestão de informação e no fluxo dos materiais. Estes 
resultados culminam na melhoria da satisfação do cliente e da eficiência da 
organização.  

 

Palavras-chave: Layout, Lean, SMED, 5S.  
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Abstract: 
Given the growing competitiveness of the market, it becomes increasingly 
important that organizations apply new approaches in defining internal 
strategies and procedures. 
The application of Lean Philosophy practices allows reducing waste and 
promoting a culture of continuous improvement in organizations. 
The present study, carried out in a flexible packaging factory, inserted in the 
Step Pack organization, aimed to reduce waste, with continuous 
improvement in view. 
Based on the analysis of the initial situation, problems were determined, and 
improvement proposals were drawn up for them, including: improvement 
of the organization, cleaning and tidying up of the surrounding area, layout 
change, and reduced setup times. 
Throughout the work, some tools were applied, such as: gemba walk, 5S 
audit, visual management, work standardization and SMED. 
The results obtained with the implementation of the improvement 
proposals indicated an enhancement in the 5 S's of 52%, a reduction of 
material waste costs of 66.2%, decrease on the distance traveled in 
movements of 28%, reduction of the setup time by 10.2% of the M6 
machine, as well as improvements in information management and material 
flow. These results culminated in the improvement of the customer 
satisfaction and the organization's efficiency. 

 

Keywords: Layout, Lean, SMED, 5S. 
 

 

1. Introdução 

Com o ambiente competitivo do mercado, as organizações são obrigadas a responder 

à procura com produtos ou serviços com melhor qualidade, um prazo de entrega curto 

e ao menor custo. Desta forma, para que as empresas atinjam um bom posicionamento 

no mercado é essencial realinharem as suas estratégias competitivas (Alaskari et al., 

2016). 

Na indústria, muitas destas estratégias passam por redução custos, eliminação dos 

desperdícios e descoberta de soluções para constrangimentos na produção, fornecendo 

produtos e serviços de valor acrescentado (Migita et al., 2018). 

Lean é uma estratégia que se insere neste contexto, pois visa a eliminação do 

desperdício presente nas atividades diárias das empresas e o aumento da eficiência das 

operações, tendo como foco a criação de valor para o cliente (Hallgren & Olhager, 2009). 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       421 

A Step Pack é uma empresa que se dedica à produção e comercialização de 

embalagens flexíveis, sendo atualmente constituída por duas unidades fabris, uma em 

Guimarães e outra em Santa Maria da Feira (distrito de Aveiro), esta última, onde foi 

desenvolvido o estudo da presente dissertação.  

O estudo foca-se na redução de desperdícios que organização enfrenta, entre os 

quais: falta de limpeza, organização e arrumação da área envolvente; elevados tempos 

de setup; fluxo de material não linear; utilização ineficiente de materiais. Permitindo 

aumentar a eficiência e eficácia da organização, melhorar fluxo das atividades e manter 

a satisfação dos clientes. 

Tendo em conta os desafios lançados, com a realização do estudo pretende-se: 

diagnosticar problemas existentes na unidade fabril; elaborar propostas de melhoria, 

com o intuito de reduzir e eliminar desperdícios existentes e manter os postos de 

trabalho organizados; e verificar o impacto das propostas de melhoria através dos 

resultados obtidos ou esperados. 

 

2. Estudo de caso: Caracterização dos Processos e Identificação 
de Problemas 

Neste capítulo inicialmente é realizada a apresentação da empresa onde foi 

desenvolvido o estudo. Segue-se a identificação e analise dos problemas. 

 

2.1. Empresa Step Pack, Lda 

A Step Pack é uma organização, com sede localizada em Guimarães, que se dedica 

fundamentalmente à produção e comercialização de embalagens flexíveis. Atualmente 

conta com duas unidades fabris: a unidade Fábrica localizada em Guimarães e a unidade 

de Embalagens Flexíveis localizada em Santa Maria da Feira (distrito de Aveiro). 

Até 2019 a empresa possuía apenas a unidade de fabril de Guimarães. No entanto, 

face à necessidade de satisfazer a crescente procura por parte dos seus clientes, a Step 

Pack adquiriu, em abril desse mesmo ano a segunda unidade fabril: uma pequena 

empresa industrial de impressão, laminagem e corte de filmes, situada em Grijó, que em 

Agosto de 2020 mudou de instalações passando a sua localização para Santa Maria da 

Feira. Esta última onde foi realizado o presente estudo. 
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2.2. Unidade Fabril de Embalagens Flexíveis 

A unidade fabril de Embalagens Flexíveis é coordenada pela Diretora e pelo 

Responsável da Produção, os restantes colaboradores são trabalhadores divididos pelas 

várias operações do processo produtivo. 

É de salientar que durante a realização deste estudo, a unidade de Embalagens 

Flexíveis mudou de instalações. Assim, no presente documento, nas instalações onde o 

estudo foi iniciado, designadas por “antigas instalações”, identificaram-se os problemas. 

Nas novas instalações foram implementadas as propostas de melhoria, com base nos 

problemas identificados nas antigas instalações. 

Os materiais produzidos nesta unidade industrial são filmes personalizados, 

laminados e/ou dobrados. O processo produtivo destes produtos pode integrar 5 

operações: impressão, laminagem, corte, produção de sacos (dobragem de filmes) e 

embalamento. 

A cada uma das operações do processo produtivo está associada uma secção da 

unidade fabril, tal como se pode observar na figura 1. Esta, representa o layout 

simplificado das instalações da unidade fabril de Embalagens Flexíveis onde se iniciou o 

presente estudo, o que permite um melhor entendimento do fluxo de produção. 

 

Figura 1 – Layout das antigas instalações 

 

 

Legenda: 

Secção de Impressão 

Secção de Laminagem 

Secção de Produção 
de Sacos 

Secção de Corte 

Secção de Embalamento 
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As 5 secções associadas ao processo produtivo caracterizam-se por: 

 Impressão: contém duas máquinas de impressão por rotogravura. Estas 

operações consistem na transferência de tinta usando cilindros gravados, ou 

seja, o filme move-se ao longo das várias estações da máquina, sendo que 

cada estação contém um cilindro gravado de acordo com as especificações do 

cliente. Quando o cilindro entra em contacto com o filme, este adquire todas 

as marcas pretendidas (símbolos, textos e imagens), que o cliente aprovou 

previamente.  

 Laminagem: contém uma máquina de laminagem. Nesta operação é feita a 

junção de dois filmes diferentes, por aplicação de um adesivo.  

 Corte: esta secção contém duas máquinas de corte. Nesta operação as 

bobines resultantes da impressão ou laminagem são cortadas nas margens de 

acordo com as especificações dos clientes. Também neste processo as 

bobines de entrada são divididas em bobines mais pequenas. 

 Produção de sacos: esta secção contém uma máquina de confeção de sacos. 

Nesta operação o filme que chegou proveniente das outras operações 

(impressão e laminagem) é convertido em sacos, que são feitos de acordo 

com as especificações do cliente. 

 Embalamento: Possui apenas uma mesa para embalar e uma balança. Nesta 

operação as bobines provenientes do corte são embaladas, pesadas e 

etiquetadas para, posteriormente, serem entregues ao cliente. 

 

2.3. Identificação dos Problemas 

Neste subcapítulo são abordados todos os problemas identificados com o auxílio das 

ferramentas gemba walk, diagrama de esparguete e auditoria 5S, e através da análise 

da eficiência dos equipamentos. 

 

2.3.1. Visitas ao Chão de Fábrica 
Para identificar problemas, foram realizadas várias visitas ao terreno, seguindo-se os 

princípios do gemba walk.  

Estas idas ao terreno ajudaram a identificar os seguintes problemas:  
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 Preenchimento incorreto dos documentos do “Processo” 

Observou-se por diversas vezes o preenchimento incorreto dos documentos 

pertencentes ao “Processo”, culminando em informações contraditórias e/ou em falta. 

Também se verificou a presença de excesso de informação em alguns documentos e a 

carência de informação noutros. Estas ocorrências provocam desperdícios de tempo (ao 

serem preenchidos dados desnecessários) e mal-entendidos (causados por falta ou 

repetição de informação). 

 Rotura do stock dos cilindros 

Observou-se por vezes a rotura de stock dos cilindros, fruto do atraso da encomenda 

dos mesmos. Este problema traduz-se, maioritariamente, em atrasos na entrega de 

cilindros e, posteriormente, em atrasos na entrega de encomendas.  

 Rotura do stock dos consumíveis 

Verificou-se a ocorrência de rotura de stock de consumíveis (lâminas, mandris, fita-

cola, entre outros), provocada pelos atrasos nos pedidos de encomenda dos 

consumíveis.  

 Fluxo de material não linear  

Durante visitas ao chão de fábrica ficou claro que não existia um fluxo linear dos 

materiais, desde a receção até à expedição, resultando em movimentações excessivas 

que, para além de poderem causar danos aos materiais, traduzem-se em desperdício de 

movimentações, transportes e de tempo. 

Para se entender melhor a problemática apresentada anteriormente, ou seja, a 

ausência de um fluxo linear dos materiais, foi elaborado um diagrama de esparguete 

(figura 2) representativo do trajeto mais frequente dos materiais durante todo o ciclo 

de produção. 
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Figura 2 – Diagrama de esparguete do fluxo de material mais frequente 

 

 

 Ausência da marcação do piso  

Observou-se a inexistência de marcações do piso no chão de fábrica, que pode 

provocar acidentes de trabalho e danificações nos materiais. 

 Falta de limpeza, organização e arrumação da Área Envolvente 

Verificou-se que o chão de fábrica, assim como os escritórios necessitavam de uma 

maior limpeza, organização e arrumação.   

Realizou-se a primeira auditoria 5S, tabela 1, com o objetivo de determinar em 

concreto as oportunidades de melhoria e quantificar o estado da fábrica no início do 

estudo. Na auditoria foram avaliados vários parâmetros de 0 a 2, sendo que zero 

significa que o parâmetro nunca se verifica, ou seja, o parâmetro necessita de ser 

melhorado com urgência, e 2 o parâmetro verifica-se sempre.  
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Tabela 1 – Primeira Auditoria 5S 

Auditoria 5S - Checklist 
Nome do auditor(a): Manuela Lamelas Data: 6/02/2020 

Legenda  
0 – Nunca se verifica      1 – Verifica-se as vezes    2 – Verifica-se sempre           

5s Nº Parâmetro de Avaliação 
Avaliação 

0 1 2 

1º
 S

en
so

: 
O

rg
an

iz
aç

ão
 

1.1 Ausência de material obsoleto. x   

1.2 
Ausência de materiais, estantes e equipamentos, danificados e 
desorganizados. 

 x  

1.3 Ausência de equipamentos sem utilização. x   

1.4 Ausência informação irrelevante na área de trabalho.  x  

1.5 Ausência de fugas de óleo.  x  

2º
 S

en
so

: 
A

rr
um

aç
ão

 2.1 
Existência de locais de armazenamento bem definidos e 
identificados. 

x 
    

2.2 
Existência de espaços de circulação bem definidos permitindo o 
tráfego de pessoas e transportadores sem perigo. 

x   
  

2.3 Existência de placas de identificação para os equipamentos. x     

3º
 S

en
so

: L
im

pe
za

 3.1 
O piso, teto e paredes encontram-se limpos, secos, sem 
vestígios de sujidade e em bom estado de conservação. 

x   
  

3.2 Todos os meios de armazenagem encontram-se limpos.   x   

3.3 Todos os equipamentos/utensílios encontram-se limpos.   x   

3.4 
Os postos de trabalho, as bancadas e superfícies circundantes 
encontram-se limpas. 

x 
    

3.5 
Estão disponíveis nos postos de trabalho os materiais de 
limpeza. 

  x 
  

4º
 S

en
so

: 
Pa

dr
on

iz
aç

ão
 

4.1 Os materiais estão armazenados nos respetivos locais.   x   

4.2 
Os utensílios e os seus locais de arrumação estão identificados 
de forma clara e visual. 

x   
  

4.3 
Existência de uma norma visível da organização e limpeza dos 
postos de trabalho. 

x 
    

4.4 Existência de um plano de acompanhamento da aplicação 5S. x     

5º
 S

en
so

: 
D

is
ci

pl
in

a  

5.1 Todos os trabalhadores têm conhecimentos dos 5S. x     
5.2 Todos os documentos 5S são preenchidos e atualizados x     
5.3 Utilização o sistema de registo de defeitos. x     

5.4 
Os padrões descritos no ponto 4 estão implementados e em 
melhoria continua. 

x 
  

  

 

Observando a tabela 1, constata-se que a primeira auditoria 5S identificou vários 

parâmetros com a pontuação muito fraca (com valor 0) e razoável (com valor 1) e, por 
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isso, constituem oportunidades de melhoria. Em suma, os problemas identificados com 

esta auditoria foram os seguintes: 

 Acumulação de resíduos; 

 Materiais sem uso; 

 Teto, paredes e chão com sujidade; 

 Derrames de tinta, óleo e adesivo no piso; 

 Mesas de apoio danificadas e com pouca organização; 

 Corredores de circulação obstruídos e sem marcação;  

 Existência de ferramentas e papeladas sem local para serem armazenados; 

 Falta de limpeza e desarrumação dos utensílios usados; 

 Locais de armazenamento de ferramentas de difícil acesso e/ou danificado; 

 Zonas de armazenamento não rotuladas. 

 

2.3.2. Análise da Eficiência dos Equipamentos 

Estudar e calcular a eficiência dos equipamentos de um processo permite apurar a 

evolução do mesmo ao longo do tempo e determinar as necessidades de intervenção 

para uma melhoria no processo. Assim, determinando-se a eficiência dos equipamentos 

é possível detetar-se alguns pontos que necessitam de ser melhorados. Os valores da 

OEE determinados das máquinas M6, ML1 e MC, foram 60%, 42% e 18%, 

respetivamente, o que significa que os equipamentos possuem um valor baixo, 

considerando que o desejável se situa nos 85%. Este facto deve-se maioritariamente à 

existência de elevados tempos de setup, a interrupções da produção de encomendas e 

ao desperdício de material na impressão. 

 

2.4. Análise dos Problemas 

Para a elaboração de propostas de melhoria concretas e eficazes, com o propósito de 

mitigar ou atenuar os problemas identificados, determinou-se as causas-raiz dos 

problemas que corresponderem a efeitos, através da ferramenta 5 Porquês e do 

diagrama de Ishikawa.  

Para priorizar as causas-raiz, de forma a determinar a ordem de tratamento das 

mesmas, foi aplicada a matriz de GUT, representada na tabela 2. 
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Tabela 2 – Aplicação da matriz de GUT 

Causa-Raiz 
Gravidade 

(G) 
Urgência 

(U) 
Tendência 

(T) 
GUT Ranking 

1. Falta de limpeza, organização e arrumação 
da Área Envolvente 

4 5 5 100 1º 

2. Elevados tempos de setup 4 4 3 48 8º 

3. Ausência da marcação do piso 5 5 1 25 15º 

4. Gestão de informação insuficiente 5 5 2 50 5º 

5. Documentos desatualizados 3 4 3 36 9º 

6. Layout inadequado 4 4 3 48 7º 

7. Falta de Manutenção Preventiva 3 3 3 27 13º 

8. Afinações extensas 4 4 3 48 6º 

9. Desmotivação do operador 3 3 2 18 14º 

10. Local de conservação das tintas e do 
acetato não acondicionado 4 5 1 20 19º 

11. Temperatura inadequada no posto 4 5 1 20 20º 

12. Ausência de zona de arrumação das tintas 
a uso 

4 5 1 20 18º 

13. Ausência de zonas de armazenamento e 
limpeza de utensílios 

4 5 4 80 2º 

14. Armazenamento de MP inadequado e 
ausente de limpeza 

4 5 4 80 3º 

15. Falhas do Fornecedor 4 4 1 16 22º 

16. Luminosidade insuficiente no posto 4 4 1 16 21º 

17. Ausência de disciplina de limpeza 4 4 4 64 4º 

18. Falta de padronização do processo de 
impressão 3 4 3 36 10º 

19. Falta de mão-de-obra 2 3 4 24 17º 

20. Falta de mão-de-obra especializada 3 3 4 36 12º 

21. Ausência de marcação de espaços de 
circulação 

5 5 1 25 16º 

22. Operador cansado visualmente 4 3 2 24 11º 

 

3. Estudo de caso: Propostas e Implementação de Melhorias 

Este capítulo tem como finalidade a descrição da segunda parte do estudo de caso. 

Inicialmente são apresentadas as propostas de melhoria elaboradas para os problemas 

identificados. Por fim são apresentadas as implementações das mesmas e a análise dos 

resultados. 
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3.1. Propostas de Melhoria 

Através da análise dos problemas identificados, onde foram determinadas as causas-

raiz dos mesmos, foi possível formular um conjunto de propostas de melhoria, 

elaboradas nas secções seguintes. 

 

3.1.1. Melhoria na Organização, Limpeza e Arrumação da Área Envolvente 

Pela análise dos problemas identificados, ficou notória a falta de organização na 

unidade fabril. Existiam diversas ferramentas e materiais dispostos aleatoriamente, 

fruto da inexistência de locais de armazenamento próprio e da falta de procedimentos 

de trabalho normalizados, originando desperdícios de tempo e espaço, dificultando a 

realização das operações.  

Assim, constatou-se que seria importante existir uma melhoria na organização do 

chão de fábrica e escritórios. Para isso, sugeriu-se a aplicação da ferramenta 5S e a 

normalização dos procedimentos de trabalho.  

 

3.1.2. Sedimentação da Metodologia 5S na Unidade Fabril 

Analisando a primeira auditoria, tabela 1, verificou-se que os parâmetros associados aos 

2 últimos sensos, Padronização e Disciplina, foram avaliados com a pontuação zero, isto 

porque a metodologia 5S ainda não tinha sido implementada na unidade fabril. 

Assim, para que a metodologia 5S não caia em esquecimento, seria importante 

complementar às ações de melhoria mencionadas na secção 3.1.1 a criação de um 

quadro de avaliação 5S (figura 3), para cada posto.  

 

Figura 3 – Quadro de Avaliação 5S 
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O quadro de avaliação 5S, obriga os trabalhadores a avaliarem diariamente o estado 

dos seus postos a nível dos 3 sensos (Organização, Arrumação e Limpeza). 

Com o intuito de registar as falhas existentes e as sugestões de melhoria associadas 

às mesmas, seria conveniente a colocação de uma caixa para propostas de melhoria no 

chão de fábrica. 

De forma a controlar as mudanças efetuadas, deveria ser criado um relatório de 

controlo de melhorias, que contém as imagens das melhorias realizadas e onde é feita 

uma avaliação semanal para verificar o cumprimento das mesmas. 

 

3.1.3. Melhoria da Gestão de Informação 

Na análise dos problemas constatou-se que a gestão de informação insuficiente 

origina 3 problemas: interrupções da produção de encomendas, rotura de stock dos 

cilindros e rotura de stock dos consumíveis. 

Nos tópicos seguintes serão apresentadas ações de melhoria com o intuito de 

melhorar a gestão de informação e, consequentemente, eliminar ou atenuar os 

problemas associados à mesma. 

 

• Realização de Reuniões Diárias e Semanais e Criação de Quadros Kanban 

As interrupções da produção de encomendas, implicam mudanças de referências 

evitáveis, que originam desperdícios de tempo, uma vez que para produzir uma 

encomenda passa a ser necessário mais do que um setup, diminuindo a produtividade. 

Estas interrupções derivam de um planeamento de produção insuficiente e da 

aceitação frequente de encomendas com curtos prazos de entrega. De forma a resolver 

este problema seria importante implementar reuniões diárias e semanais e criar 

quadros kanban, para as secções em estudo (Impressão, Laminagem e Corte), para que 

haja uma boa partilha e gestão de informação. 
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Reuniões Diárias e Semanais 

As reuniões diárias devem ser curtas, com uma duração máxima de 5 minutos, entre 

a Diretora da unidade fabril e o Responsável pela Produção, onde serão apresentados 

os trabalhos urgentes, os novos trabalhos e atualizados os prazos de entrega. 

Relativamente às reuniões semanais, estas devem ter uma duração máxima de 10 

min, deverá ser entre a Diretora da unidade fabril, o Departamento Comercial e a Gestão 

de Topo, onde serão apresentados trabalhos urgentes e o planeamento da produção 

semanal. 

Nestas reuniões estes serão os pontos fundamentais que devem ser tratados, no 

entanto, sempre que necessário, podem surgir outros (exemplos: ausências de 

trabalhadores, falta de matéria-prima, entre outros). 

 

Quadros Kanban 

Para implementar os quadros kanban é necessário criar “cartões kanban”, que são a 

representação visual da encomenda nos quadros, acompanhando sempre a encomenda 

ao longo de todo o processo de fabrico. A figura 4 representa o cartão kanban, já 

preenchido, adaptado aos processos da unidade fabril em estudo, contendo a 

informação essencial associada à encomenda. 

 

Figura 4 – Cartão Kanban 

 

 

Sempre que uma operação estiver concluída terá de ser assinalado com um “X” o 

quadradinho correspondente à operação, no cartão kanban.  
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O quadro kanban para cada secção, ajustado à unidade fabril em estudo, apresenta-

se na figura 5.  

 

Figura 5 – Quadro kanban para cada secção 

 

 

Com os quadros kanban implementados, para conhecer o estado da encomenda 

basta observá-los. 

 

• Atribuição da “Tarefa Tratamento dos Cilindros” ao Departamento da 

Produção 

Durante a identificação dos problemas ficou claro que, por vezes, alguns cilindros não 

estão na fábrica no momento em que são necessários, isto porque há atrasos na 

encomenda dos cilindros novos ou dos cilindros que necessitam de reparação. 

Estes atrasos no tratamento dos cilindros são fruto de uma gestão de informação 

insuficiente, uma vez que esta tarefa está atribuída a dois departamentos, da Produção 

e Comercial, acabando por ocorrer mal-entendidos, que acabam por causar stress nos 

trabalhadores, cansaço excessivo e ocorrências de falhas na produção. 

Assim, de forma a evitar os atrasos no tratamento dos cilindros, seria importante 

atribuir esta tarefa a um único departamento. O departamento mais indicado para se 

responsabilizar pela tarefa será o departamento da Produção associado à unidade fabril 
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em estudo, uma vez que tem um acesso mais facilitado à informação relativa ao estado 

ou existência dos cilindros. 

 

• Criação do Quadro de Consumíveis 

Durante a identificação de problemas notou-se que, por vezes, ocorre rotura do stock 

de consumíveis da produção (como por exemplo, lâminas, fita-cola, tintas e mandris). 

Esta falhas são provocadas por esquecimentos no aviso de escassez de consumíveis por 

parte dos operadores à Diretora da unidade fabril, que leva a atrasos na encomenda dos 

consumíveis, causando atrasos na produção, que contribuem para o incumprimento de 

prazos de entrega das encomendas. 

Para solucionar o problema, seria importante criar um quadro de consumíveis, como 

o apresentado na figura 6.  

 

Figura 6 – Quadro de Consumíveis 

  
 

O quadro tem como objetivo lembrar diariamente os trabalhadores que devem ser 

verificados os níveis de stock dos consumíveis e que, em caso de escassez, devem avisar 

a Diretora da unidade fabril, através da colocação de um cartão de consumível (figura 7) 

na área correspondente do quadro. 
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Figura 7 – Cartão de Consumíveis 

 
 

3.1.4. Redução do Custo de Material em Afinações 

A ocorrência de afinações extensas na máquina M6 que culmina em desperdícios de 

material. Estes desperdícios para além de influenciarem negativamente os valores da 

eficiência da máquina, acarretam custos para a organização. 

Tendo em conta que não é possível eliminar as afinações nem mesmo reduzi-las, seria 

benéfico reduzir o custo do material gasto em afinações. Desta forma, sugere-se a 

utilização da matéria-prima de menor custo nas afinações.  

 

3.1.5. Alteração do Layout e Marcação do Piso na Mudança de Fábrica  

Nesta secção inicialmente foi elaborada a proposta de um layout para as novas 

instalações, de seguida, foi elaborada a proposta de marcação do piso para o layout 

criado. 

 

• Alteração do Layout 

Nas primeiras visitas ao chão de fábrica ficou claro que não existia um fluxo linear dos 

materiais, traduzindo-se em desperdício de movimentação e de tempo.  

Estes desperdícios resultam efetivamente da presença de um layout ineficiente. 

Assim, para reduzir o desperdício inerente à movimentação e ao tempo sugere-se a 

alteração do layout.  

Tendo em conta as os critérios definidos pelo Responsável da Produção e a Diretora 

da unidade fabril, elaborou-se o layout apresentado na figura 8. É de notar que o layout 
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foi elaborado para as novas instalações, tendo em conta os problemas existentes nas 

instalações onde se iniciou o estudo. 

 

Figura 8 – Novo layout, elaborado para as novas instalações. 

 
 

• Marcação do Piso 

Durante a identificação dos problemas, também se verificou a inexistência de 

marcações do piso para sinalizar os postos de trabalho, as áreas de acesso pedonal e 

corredores de circulação dos transportadores, potenciando lesões aos trabalhadores, 

visitantes e a materiais.  

Assim, e uma vez que estas marcações são obrigatórias (reguladas pela entidade 

OSHA-Occupational Safety and Health Administration,), torna-se fundamental a 

implementação das mesmas 

Para a elaboração da proposta, criou-se inicialmente um código de cores (tendo em 

conta os requisitos da OSHA), que permitirá aos trabalhadores uma rápida identificação 

das diversas áreas. O código de cores elaborado apresenta-se na figura 9. 
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Figura 9 – Código de Cores Proposto. 

 

 

De seguida, definiram-se os critérios a serem seguidos para a aplicação das linhas de 

marcação, tendo os requisitos da OSHA. Posteriormente, elaborou-se a proposta de 

marcação do piso, figura 10. 

 

Figura 10 – Marcações do piso para o novo layout. 

 

 

3.1.6. Redução dos Tempos de Setup  

Com o propósito de reduzir os tempos de setup das máquinas, ou seja, minimizar o 

tempo de preparação das máquinas no início da produção de uma nova referência e, 

Corredores (para 
transportadores e 
peões), Áreas de 

Racks Stock intermédio 

Produto Acabado Áreas de risco de 
lesões 

 

Áreas que devem 
estar livres por razões 
de segurança 

Amarelo Branco Azul 

Verde Amarelo e Preto Vermelho e Branco 
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consequentemente, para aumentar a produtividade, sugeriu-se a aplicação da 

ferramenta SMED. 

Devido à limitação da duração do estudo, não era possível aplicar a ferramenta em 

todas as máquinas críticas mencionadas. Assim, decidiu-se estudar apenas a máquina 

M6, por possuir o tempo de setup mais elevado. 

As várias etapas da aplicação do SMED na máquina M6, encontram-se nos tópicos 

seguintes. 

› Etapa Preliminar: Identificação, classificação e quantificação das atividades 

Nesta etapa, inicialmente foram observadas e identificadas todas as atividades 

pertencentes à preparação da máquina na “Mudança de referência com 6 cores”.  

É de notar que, foram apenas gravados os tempos setup na mudança de referências 

com 6 cores, uma vez que, ao prepararem a máquina para referências de 6 para 6 cores 

ocorrem todas as atividades possíveis da preparação da máquina.  

Após a recolha de toda esta informação, agrupou-se as atividades por tarefas.  

Dado que, as tarefas são realizadas em simultâneo e que, algumas tarefas por vezes 

não são realizadas (como por exemplo, mudar a bobine de entrada), decidiu-se aplicar 

o SMED a cada tarefa individualmente e no final, analisou-se todas as tarefas em 

conjunto. 

Visto que a unidade fabril não continha nenhuma informação relativamente à 

duração das atividades, procedeu-se a cronometragem das mesmas, e determinou-se o 

Tempo Normal (TN) das atividades. 

› Etapa 1: Separação das atividades externas e internas 

Classificou-se cada atividade como externa ou interna. Consideram-se atividades 

internas todas as atividades realizadas com a máquina parada, e atividades externas as 

realizadas com a máquina em funcionamento. 

› Etapa 2: Conversão de atividades internas em externas  

Analisou-se cada atividade de cada tarefa com o intuito de converter o maior número 

possível de atividades internas em atividades externas. 

› Etapa 3: Melhoria das atividades internas e externas  

Analisou-se detalhadamente a realização de cada atividade e elaboraram-se 

sugestões de melhoria para as atividades possíveis, com o intuito de reduzir a duração 

das mesmas, sendo estas: 
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 Aquisição de um transportador de cilindros 

A existência de um transportador de cilindros (figura 11) irá reduzir a duração de 

várias atividades associada à tarefa mudança de cilindros, uma vez que reduz o tempo 

em deslocações. 

 

Figura 11 – Transportador de Cilindros. 

 

 Criação de coberturas de latas com aberturas 

Seria útil usar coberturas das latas, que iriam para a reciclagem, e fazer nas mesmas 

uma abertura circular, idêntica à da figura 12, com um diâmetro ligeiramente superior 

ao dos tubos usados para a transferência da tinta.  

 

Figura 12 – Cobertura das latas de tinta com uma abertura circular. 

 
 

Desta forma, o operador pode realizar outras atividades em simultânea com a 

atividade “retirar tinta dos reservatórios”. 

É importante frisar que as propostas “Melhoria na Organização, Limpeza e 

Arrumação da Área Envolvente” e “Alteração do Layout e Marcação do Piso na Mudança 
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de Fábrica”, quando implementadas também reduzem a duração de algumas atividades 

realizadas na preparação da máquina M6. 

 

3.1.7. Atualização dos Documentos do “Processo” 

Na identificação dos problemas ficou claro que os documentos pertencentes ao 

“Processo” estão desatualizados, contendo excesso de informação em determinados 

pontos e carecendo de informação noutros. Constatou-se também que documentos 

distintos contêm nomes diferentes para o mesmo tipo de informação, induzindo os 

operadores a erros de preenchimento, acabando por surgir dados diferentes para a 

mesma informação, causando desperdícios de tempo no momento da passagem da 

informação para a forma digital, uma vez que é necessário verificar qual dos dados 

associados a mesma informação está correto. 

Assim, esta desatualização culmina em falhas de informação e perdas de tempo na 

organização, por este motivo, seria importante a atualizar os documentos pertencentes 

ao “Processo”. 

 

3.2. Implementação das Propostas de Melhorias e Discussão dos 
Resultados 

Neste subcapítulo serão expostas todas as propostas implementadas e os resultados 

obtidos. Relativamente às propostas em implementação ou por implementar, serão 

apresentados os resultados teóricos. 

• Resultados da Melhoria na Organização, Limpeza e Arrumação da Área 
Envolvente 

Após a implementação de todas as ações de melhoria e a realização de uma segunda 

auditoria, comparando os resultados da mesma com a auditoria inicial, verifica-se que 

houve uma melhoria a nível dos 5S´s em 45%, passando de 17% (valor da 1ª auditoria) 

para 62% (valor da 2ª auditoria). 

Contudo, também teve um impacto positivo noutros aspetos, sendo estes: 

diminuição de erros, aumento da motivação dos trabalhadores, da segurança e redução 

do tempo de execução das tarefas. 
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Todos estes aspetos culminam na melhoria do ambiente de trabalho, no aumento da 

produtividade e, consequentemente, na eficiência da organização. 

• Resultados da Sedimentação do 5S na Unidade Fabril 

Com a implementação dos quadros de avaliação 5S, da caixa de sugestões de 

melhorias e do relatório de melhorias, espera-se alterar hábitos e atitudes dos 

trabalhadores, vencendo a resistência, e favorecendo a mudança e a melhoria contínua. 

A aplicação destas sugestões também permitirá uma maior integração dos 

trabalhadores nas melhorias, contribuindo para a motivação dos mesmos e, 

consequentemente, para o aumento da produtividade. 

Ademais, realizando-se uma terceira auditoria 5S é esperado uma avaliação de 79%, 

ou seja, um aumento da 17%, em comparação à segunda auditoria realizada, uma vez 

que os parâmetros dos sensos Padronização e Disciplina serão melhorados. 

• Resultados da Melhoria da gestão de informação 

Com a implementação das três ações de melhoria (realização reuniões diárias e 

semanais e criação de quadros kanban, atribuição da tarefa “Tratamento dos Cilindros” 

ao departamento da Produção e criação do quadro de consumíveis) espera-se uma 

redução dos desperdícios de tempo, uma diminuição de ocorrências de erros e, 

consequentemente, um aumento da produtividade da unidade fabril, da qualidade do 

produto e à redução do lead-time.  

Todos estes benefícios traduzem-se no aumento da eficiência e eficácia da 

organização, aumentando a satisfação do cliente. 

• Resultados da Redução do Custo de Material Gasto em Afinações 

Com a utilização de matéria-prima de menor custo em ajustes na máquina M6, 

espera-se no máximo uma redução de 66,2 % no custo do material desperdiçado, 

levando a uma redução dos custos de produção da organização, diminuindo as despesas 

da empresa. 

• Resultados da Alteração do Layout e Marcação do Piso na Mudança de 
Fábrica  

Com a alteração do layout, espera-se uma diminuição das deslocações em 28%, uma 

melhoria do fluxo de material, passando a ser mais linear, e, consequentemente, um 

aumento da flexibilidade da produção, aumentando a capacidade de resposta da 
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organização. Realizando a marcação do piso espera-se uma melhoria na organização da 

unidade fabril, tornando o processo produtivo mais rápido, e um aumento da segurança 

para os trabalhadores, potenciais visitantes, equipamentos e materiais. 

• Resultados da Redução dos Tempos de Setup 

A representação da primeira e terceira etapa ferramenta SMED aplicada à operação 

Impressão na “Mudança de referência com 6 cores”, apresenta-se na figura 13. 

 

Figura 13 – Representação do SMED aplicado à operação de Impressão. 

 

 

Pela análise da figura 11, constata-se que a implementação das técnicas associadas à 

metodologia SMED traduzir-se-á numa diminuição da duração do tempo de preparação 

da máquina M6 de 9 minutos e 50 segundos, equivalente a uma redução de 10,2%. 

Levando ao aumento da flexibilidade da máquina e à diminuição do tempo de 

inatividade da mesma, aumentando a sua produtividade e reduzindo o lead time dos 

produtos, culminando no aumento da capacidade de resposta e do nível de serviço da 

organização. 

• Resultados da Atualização dos Documentos do “Processo”  

Esta atualização tornou os documentos de fácil leitura, coerentes e completos, 

levando a uma redução de erros e do tempo de preenchimento, melhorando a gestão 

do tempo e contribuindo para a motivação e produtividade dos trabalhadores. 

 

4. Conclusões Finais 

A implementação da Filosofia Lean complementada com outras metodologias de 

apoio, permite uma redução dos desperdícios e uma melhoria contante dos processos, 
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através da determinação de problemas e elaboração de soluções para os mesmos, 

criando vantagem competitiva para as organizações. 

A empresa Step Pack, uma empresa que se dedica à produção e comercialização de 

embalagens flexíveis e onde foi desenvolvido o presente estudo, também se preocupa 

em melhorar os seus processos produtivos e reduzir desperdícios, de modo a manter a 

satisfação dos clientes e a melhorar a eficiência da organização. 

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que, com a implementação de todas 

as propostas de melhoria, a unidade fabril melhora em 52% o seu nível de organização, 

limpeza e arrumação; melhora o fluxo de informação; reduz custos de produção; 

melhora o fluxo dos materiais; torna-se mais segura; e reduz os tempos de setup da 

máquina M6. Passa a existir uma melhor gestão do tempo, dos custos, do espaço das 

instalações e das movimentações, aumentando a produtividade, a flexibilidade de 

produção e reduzindo o lead time dos produtos. Todos estes benefícios culminam no 

aumento da capacidade de resposta, da eficiência e da eficácia da organização, e na 

melhoria da qualidade do produto, aumentando a satisfação dos clientes, e satisfazendo 

os objetivos do estudo. 
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Abstract: 
Considering that more than half of the world’s population is economically 
active, safe working environments are vital to improving the overall quality 
of life. The proactive/preventive ergonomics, based on safety management, 
benefits not only work conditions, with the expected lowering of MSDs and 
its direct costs, but also productivity and quality, among other areas. This 
study will be focused on searching relevant information about evidence of 
proactive ergonomics applied in the manufacturing industry and its direct 
consequences on workers` wellbeing. This review follows the guidelines of 
the PRISMA Statement. Five databases, namely: Scopus, Web of Science, 
ScienceDirect, Academic Search Ultimate and IEEE Xplore, were used to 
develop a data search based on the defined keywords. A total of 7 
publications were included in the scoping review. Proactive ergonomics 
approaches were analysed in different manufacturing organisations with 
positive results, such as workers’ complaints decrease and a better wellbeing 
ergonomic climate.   Adequate safety management includes the anticipation 
of future workplaces risks by simulation. Well-trained and motivated 
workers with solid leadership willing to improve work conditions and 
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achieve greater productivity, quality, and less absenteeism, seem to be the 
key to a successful proactive ergonomic strategy.      

 

Keywords: industry, preventive ergonomy, reactive ergonomy, safety 
management, 

 

 

1. Introduction 

Industrial companies and manufacturers must be competitive as the world is changing 

and companies are facing new challenges (Zare et al., 2016). According to the 

International Labor Organization (ILO), the economic burden of poor occupational safety 

and health practices is estimated at 4% of the global Gross Domestic Product each year 

(Tompa et al., 2019).  

Cost estimates for occupational diseases are rare due to requiring analysis of far more 

primary data sources and scores of secondary sources, combining fatal with non-fatal 

injuries and requiring data on multiple diseases (Heuvel et al., 2017; Leigh, 2011). 

Nevertheless, every year, millions of European workers in all types of jobs and sectors are 

affected by MSDs (musculoskeletal disorders), such as back, neck and upper limb 

disorders(Irastorza, 2010). MSDs remain the most common work-related health problem 

in the EU. A significant challenge for ergonomics in a world with increased work intensity 

is enhancing employees’ wellbeing, resorting to new work organisation approaches, and 

designing work that can preserve musculoskeletal health(Docherty et al., 2002; Wells et 

al., 2007). 

The manufacturing industry is one of the most dangerous sectors due to frequent 

occupational accidents(Nenonen, 2011). Therefore, applying ergonomics principles in the 

manufacturing industry is urgent. It can be used reactively, acting in response to an issue 

that has already become a problem, while proactive/preventive ergonomics is about 

discovering potential issues before they occur. Successful ergonomics programs are put in 

place in a design phase, maximising the chances of a substantial impact on improving 

working conditions and lowering injuries at low costs(White, 2015).   

The gap between risk assessment and preventive measures is one of the causes of the 

prevalence of MSDs (Eurogip, 2020). More effective implementation of proactive 
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ergonomics programs must always be accompanied by broader arguments than 

improving workers’ health and safety. Effectively, proactive ergonomics has multiple 

advantages for health and safety prevention and quality(Zare et al., 2016). Following 

workplace ergonomic initiatives, the studies revealed an average increase of 66% in 

productivity, 44% in quality, 82% in safety records, and 71% in cost benefits(Maudgalya et 

al., 2008). Ergonomists present ergonomics project costs but not their specific benefits 

(Marras & Karwowski, 2006).  

Lean thinking is also applied to ergonomics, reducing ergonomic risk (Aqlan et al., 2013; 

Brito et al., 2019). Effective ergonomic strategies can increase productivity, reduce 

workplace injuries, and improve the design and layout of the workstation. Integrating 

ergonomics and working conditions in Lean Manufacturing can reduce absenteeism and 

substantially improve productivity and quality(Santos et al., 2015).  

Participatory ergonomics (PE) is defined as practical ergonomics with the participation 

of the necessary actors in problem-solving. PE can be successful in preventing 

MSDs(Hignett et al., 2005) developing an implementation plan with prioritised risk factors 

for LBP [lower back pain] and NP [neck pain] and prioritised ergonomic measures to 

prevent LBP and NP(Driessen et al., 2010; Motamedzade, 2013). 

Applying reactive ergonomics with corrective measures during the production phase 

causes high costs to solve problems and runs the risk of stopping production due to 

possible interventions in the line (Dul, 2008).  

Therefore, this scoping review’s main objective is to search for relevant evidence about 

proactive ergonomics applied in the manufacturing industry and its consequences focused 

on the wellbeing of workers.  

 

2. Method 

This scoping review was conducted following the Preferred Reporting Items for 

Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) Statement. 
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2.1. Search Strategy  

The search was developed through five databases, namely: Scopus, Web of Science, 

IEEE Xplore, ScienceDirect, Academic Search Ultimate, and based on the crosswords of 

keywords.  

This scoping review focuses on literature that addresses the most relevant information 

about a preventive/proactive perspective in the manufacturing industry. As there were 

not many results, a wider search in the industry was conducted. Thus, selected keywords 

were categorised in the following combination: "industry", "predictive ergonomics", 

"preventive ergonomics", "reactive ergonomics", and "downstream ergonomics".  

One combination was formed, and 138 first items were found (33 from Scopus, 66 from 

Web of Science, three from IEEE Xplore, 0 from Science Direct and 36 from Academic 

Search Ultimate. 

 

2.2. Screening criteria 

The search was initially conducted by inserting the combination and selecting, when 

possible, “Article title, Abstract, Keywords”.  Three phases of exclusion were applied in 

this process.  

A first phase was applied through the search filters of the databases to obtain relevant 

results. The first criterion was the “Date”: selected years were from 2004 to January 2020. 

The second general criterion was “Document type”: only Articles and Reviews were 

filtered. However, reviews were not considered later in the final selection but as a source 

of complementary information. When applying the “Source Type” filter, only Journals 

were chosen. All articles but those written in English were excluded. Other criteria were: 

if the article could not be retrieved, it was also excluded (4 articles were excluded due to 

this criterion). Also, some databases were not entirely conclusive about whether the 

articles found were scientific journal articles (3 were rejected). The same criteria were 

applied to 7 articles identified through other sources (1 article was rejected as it could not 

be assessed, and another was a technical note). As a result of this, 62 items were gathered.   

Since some of the above items were duplicates, in a second phase, all these repeated 

articles were removed, leading to 41 publications.  
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Lastly, the third phase in the screening process (on topic) followed these guidelines: 

Title and abstract were analysed. Studies were automatically excluded if one of these 

conditions was met: 1) Studies that do not apply to the manufacturing industry; 2) Studies 

that only consider qualitative data.  

From this phase, a total of 20 articles was selected. 

 

2.3. Eligibility criteria 

Full-text analysis of the selected studies was retrieved and considered whenever the 

title and abstract did not provide enough information to determine if the selection criteria 

were met.  

If both following conditions are not met, articles would be deleted: Studies explicitly 

refer to consequences for the health and safety of workers of proactive ergonomics 

program/activities; studies in the manufacturing industry.  

After a full-text assessment, 12 articles were excluded due to: 9 of them not being done 

in a manufacturing company, 2 of them was not a quantitative study, and another one did 

not study the consequences to workers of proactive ergonomic programmes. This process 

led to a total of 7 articles. 

Figure 1 shows the flowchart of the scoping review stages. 
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Figure 1 – Scoping Review Stages 

 

Source:(Moher et al., 2009). 

 

3. Results 

3.1. General results 

Following the PRISMA Statement guidelines, the first 138 identified articles (together 

with 17 additional records identified afterwards through other sources) were reduced to 

a final figure of 7 significant publications.  

Throughout the Screening Stage, during an initial phase, a total of 28 articles were 

rejected by date, 40 by type of article jointly with 1 article also rejected from other 

sources, four by Source Type and another four by Language. Due to different criteria, five 

articles were excluded together with one from other sources (table 1).  

 

 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       450 

Table 1. Summary of the first phase of the Screening Stage for records identified 
through database searching and for additional records identified through other 

sources 

Data Base IA 

Summary of rejected articles 
identified through database 

searching 

 

Total 
left 

D TA ST L 
Other 

Scopus 33 6 13 2 0 2 10 

Web of Science 66 13 19 0 4 2 28 
IEE 

explore 
3 0 3 0 0 0 0 

Science Direct  0 0 0 0 0 0 0 
Academic 

Search 
Ultimate 

36 9 5 2 0 1 19 

SubTotal 138 28 40 4 4 5 57 

Other sources IA 

Summary of rejected 
articles identified 

through other 
sources 

 

Total 
left 

D TA ST L 
Other 

Other sources 7 0 1 0 0 1 5 
TOTAL 145 28 41 4 4 6 62 

 
IA*: Identified Articles D*: Date TA*: Type of article ST*: Source Type L*: Language. 

 

After concluding this phase, 62 articles were identified, of which 21 were duplicates, 

leaving a total of 41 articles for a third phase. 

During this last phase, 22 articles in total were excluded: 9 articles were excluded for 

not referring explicitly to consequences for the health and safety of workers of proactive 

ergonomic program/activities, and 13 articles were rejected due to not being included in 

the manufacturing industry. For a final full-text assessment, 19 articles were left. 

Finally, following the Eligibility criteria, it was possible to identify seven relevant 

publications.  

 

3.2. Studies characteristics 

Results of the different studies are presented in table 2. 



 

 

Table 2. Models or approaches of proactive ergonomics and main evidences 
 

Author Year  Models or approaches of proactive ergonomics Evidences 

Caputo, F. et 
al. 

2019 Proposes an appraisal for the workplace design and a validation procedure 
based on preventive ergonomics evaluation:  

1- Virtual scenario setting 
2- Simulation 
3- Data analysis.  

The preliminary ergonomic design of the workplace can be 
applied in the development of new products in the 
manufacturing industries with a significant cost reduction. It 
supports ergonomists and designers on the worker wellbeing, 
combining their experience with the advantages provided by 
virtual simulations (also used as a training tool) and numerical 
data.  

Smets, M. 2019 Can arm-support exoskeletons (ASE) lead to a substantial decrease in self-
reported musculoskeletal discomfort in the neck and shoulders? 

Reduction in neck and shoulder discomfort. Nevertheless, 
exoskeleton designers should continue to improve fit/comfort, 
heat dissipation, and weight reduction. 

Brito, M.F. et 
al. 

2019 Develops an assessment tool (ErgoSafeCI) to improve ergonomics and safety 
conditions, including productive performance indicators. Based on the insight, 
when lean is combined with worker wellbeing, productivity increases and work 
accidents and absenteeism decrease.  

This ergonomic tool allows simulating work, anticipating the 
risk, interconnecting different variables, leading to system 
improvements, making it work lean, safer and less intrusive for 
workers. The study revealed that high scores are derived from 
a good interaction between lean, ergonomics and safety.  

Cappelletto, J. 
et al. 

2017 Quantifies the types of external support workers use during automotive 
assembly tasks to be available to those attempting to predict these behaviours 
in proactive ergonomics assessments.  

‘Leaning’: use of the non-working hand or forearm for external support 

‘Bracing’:  use of any other body part for support. 

Using the current survey and simulating the most common 
leaning and bracing exertion types, authors were able to 
quantify the amount of force applied with the body part used 
for external support. Then, they would predict a worker’s 
method of external support based on their strength, 
anthropometry, and the parameters of the task.  

Hoffmeister, K. 
et al. 

2015 To seek support for a model regarding:  

 management commitment,  
 employee involvement,  

Ergonomics Climate Assessment is a practical tool that can be 
used to understand the value for performance and wellbeing in 
an organisation and help identify areas for improvement, as 
well as to measure company performance in the fulfilment of 



 

 

 job hazard analysis 
 training and knowledge  

the following hypotheses were made: 

H1). Both well-being-focused (WE) ergonomics climate and performance-
focused (PE) ergonomics climate facets of ergonomics climate will be negatively 
related to work-related pain.  

H2). When PE and WE “agree”, there will be a significant linear relationship with 
work-related pain, such that when they agree at a low, the employee-reported 
pain will be higher than when they are in agreement at a high level.           

H3). When PE and WE “disagree”, the amount of disagreement will be 
significantly correlated with work-related pain, such that the higher the 
discrepancy between the two climates, the more work-related pain will be 
reported.      

H4). When employees perceive a discrepancy between PE and WE, those who 
rate the PE higher than the WE will report more work-related pain than those 
who rate the WE higher than the PE.  

ergonomic objectives. The framework of ergonomics climate 
can be used proactively so that designing and modifying work 
improves operational performance and employee wellbeing. 
The results indicate that it is possible and preferable for 
organisations to equally value the strong performance and 
wellbeing of the ergonomic climate. 

Fu, C. et al. 2013 To evaluate the participatory training on Occupational Health (OH) 
improvement on SMEs and explore efficient interventions in China. This training 
will be held in different areas, but only ergonomics outputs will be used since it 
is the subject of this scoping review. 

Training contributes to better awareness and willingness to 
participate in all organisations, improving working conditions.                        
Workers were able to recognise and fix workplace hazards after 
the participatory training; thus, workers and OH managers 
should be included in the training courses. 

Motamedzade, 
M. 

2013 According to this participatory ergonomics (PE) model, the ergonomics process 
has two distinctive approaches: reactive and proactive. The ergonomics process 
starts with a reactive cycle with trained ergonomic teams, led by a steering 
committee, identifying the risks, evaluating the priorities, proposing the 
solutions, implementing, and evaluating a prototype, adopting solutions. The 

A cooperative work environment in which: top management is 
committed; there is ergonomics intensive training, teamwork, 
persistence, and readiness are the key to a successfully PE 
program. 



 

 

proactive cycle uses the feedback from previous improvements and ensures 
that ergonomic principles are used in purchasing and designing new equipment. 

Good communication within the organisation is essential to 
allow the implementation of low or no cost ergonomic 
solutions. 
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4. Discussion 

The expected outcome of this research is to become aware of the multitude of 

proactive ergonomics activities in the manufacturing industry that explicitly regard 

consequences for workers’ health and safety or wellbeing. 

 Caputo et al.(2019) propose an appraisal for the workplace design and a validation 

procedure based on preventive ergonomics evaluation by reproducing a virtual 

workplace. Measuring four ergonomic indexes (working posture; forces; manual material 

handling (MMH); repetitive actions with upper limbs), their outputs did not reach critical 

values, so the workplace (WP) can be considered ergonomically safe. Data from assembly 

tasks simulation of Digital Human Models (DHM) can be used to perform a rapid physical 

simulation: a worker reproduces the working task in a laboratory, and the ergonomists 

can assess the ergonomic indexes experimentally. The application of this procedure leads 

to a better understanding of the workplace, enabling a worker adapted design and 

allowing a cost and time reduction. Workers’ wellbeing will be improved with it. 

Preventively solving ergonomic risks during the design phase is corroborated by 

White(2015) that refers that investing in the design of a job allows for neutral body 

postures, fewer force exertions and fewer motions as the work area becomes more 

efficient. Hovanec et al.(2014) also refer to the importance of designing work systems, 

among other factors that consider human limitations to improve safety and production 

quality. These authors also refer that it is better to prevent problems with a well-timed 

intervention than to reactively eliminate the consequences. 

Smets(2019) tests an arm-support exoskeleton (ASE) ’s effects on self-reported 

musculoskeletal complaints. After a battery of 3 phases where participants’ feedback is 

reported, and more mature versions of the ASE are designed (reducing its total weight, 

thermal discomfort…), a decreasing trend was observed in the total MSD score each 

month. At the end of the three months of regular ASE use, the scores for all three 

participants were zero. Yazdani et al.(2018) refer that organisations should consider MSD’ 

ergonomics and prevention as an essential component of their business, including those 

concepts on management practices. Workers’ participation in identifying areas for 

improvement in ASE’s design is fundamental(Driessen et al., 2010; Hignett et al., 2005; 
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Motamedzade, 2013). They state that PE (Participatory Ergonomics) can be successful in 

preventing MSDs, namely developing an implementation plan with prioritised risk factors 

for LBP [lower back pain] and NP [neck pain] and prioritised ergonomic measures to 

prevent LBP and NP. Hovanec et al.(2014) refer to the importance of designing work 

systems, processes and workstations that prevent injuries and cumulative trauma 

disorders to improve safety and production quality. 

Brito et al.(2019) study the assessment tool (ErgoSafeCI) used to improve ergonomics 

and safety conditions, including productive performance indicators. This tool is based on 

the insight that when lean is combined with worker wellbeing, productivity increases and 

work accidents and absenteeism decrease. It consists of questions related to efficiency, 

continuous improvement, safety, standards, visual management, process and operations, 

material flow, zero defects, ergonomics and discipline. The results obtained after 

implementation identified main areas of action such as ergonomic problems due to 

awkward postures; forceful hand exertions when performing manual tasks, among others. 

Considering workers’ complaints and the evidenced tendinitis problems and absenteeism 

levels verified in this production area, the team identified ergonomic conditions as an 

issue to improve urgently, such as changing the height of the work plane to enhance the 

operator posture and an enlargement of the tasks. Despite the good results (productivity 

increased by 33%), some of the company’s objectives in some areas were not achieved, 

namely in ergonomics. The company’s target for this tool was that every item studied 

would achieve a score of 50% (safety remained at 50% before and after, but ergonomics 

was 8% before and after the improvements reached only 40%, below the company’s 

target). Nevertheless, an improvement in ergonomics occurred. Lean refers to reduced 

waste. In ergonomics, it can be intended as stretching, bending, awkward postures, and 

extreme reaches that may negatively impact workers’ safety and health and lower 

productivity and efficiency(Yusuff et al., 2016). A lean strategy can constitute a proactive 

ergonomic approach by eliminating upstream “ergonomic waste”. According to Aqlan et 

al.(2013), effective ergonomics strategies can increase productivity, reduce workplace 

injuries and improve workstation design and layout. Workplace ergonomics and lean 

manufacturing are highly interrelated. Naranjo-Flores et al.(2014) refer that it is necessary 

to have a methodology of intervention without neglecting the human factor. 
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Guaranteeing safe working conditions is a crucial factor for the empowerment of workers. 

Nevertheless, Wells et al.(2007) refer that the industrial development, according to lean 

production principles, would be expected to lead to a changed, probably increased, risk 

of developing MSDs. Perhaps, this explains the lower than expected ergonomic results. 

Cappelletto et al.(2017) quantify the types of external support used by workers during 

automotive assembly tasks enabling ergonomists to predict them and leading to more 

correct estimates of how to perform the job. Among others, results show that from the 

250 jobs surveyed, 41.2% contained at least one task element in which the worker used 

external support behaviours. These field observations are essential in proactive 

ergonomics, as corroborated by Jones et al.(2008) in predicting some specific behaviours, 

such as bracing, that can lead to a risk of injury when job requirements exceed workers’ 

capabilities. Hovanec et al.(2014) refer to the importance of designing processes, among 

other factors, that consider human limitations to improve safety and production quality. 

In Hoffmeister et al.(2015), support is sought for a 4-factor model regarding: 

• management commitment, 

• employee involvement, 

• job hazard analysis, 

• training and knowledge, 

for both the performance (PE) and wellbeing (WE) facets of ergonomics climate, with: 

a pilot sample; sample 1 (1 month after the pilot); sample 2 (1 year after sample 1).  

Four hypotheses were launched: 

H1). Both WE and PE are negatively related to work-related pain.  

H2). When PE and WE agree, there is a significant linear relationship with work-related 

pain. When they agree on a low level, the employee-reported pain will be higher than 

when they agree on a high level. 

H3). When PE and WE are in disagreement (i.e. unequal), the amount of disagreement 

correlates with work-related pain. The higher the discrepancy between the two climates, 

the more work-related pain is reported. 
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H4). When employees perceive a discrepancy between PE and WE, those who rate the 

PE higher than the WE report more work-related pain than those who rate the WE higher 

than the PE. 

Results support: 

• H1, as both overall PE and WE, were significantly related to work-related pain for 

both samples. 

• H2: when PE and WE agreed at a low level, work-related pain was higher than 

when they agreed at a high level. 

• H3: this one was partially supported as the degree of discrepancy between the PE, 

and WE is related to work-related pain. The more significant the difference between the 

two facets, the greater the pain reported by employees. 

• H4:  was not supported as the direction of the discrepancy between WE and PE 

was not crucial in predicting pain. 

PE and WE are conceptually distinct. Still, there is a strong interrelation between both 

so much that incongruence between the two resulted in poor outcomes. However, the 

direction of the discrepancy did not affect work-related pain. 

The discrepancy between the two ergonomic variables increasing work-related pain 

can be explained by the fact that stress for workers may arise with that same discrepancy. 

If an improvement is seen as a threat to productivity, employees may resist adopting it if 

they think it will cause them to work more slowly and miss production targets. 

If employees perceive a positive ergonomics climate, they will act to maintain and 

improve their health and work performance, decreasing MSD’s. Several authors(Cotton & 

Hart, 2003; Sears et al., 2013) say that employee wellbeing is often referred to as ensuring 

that employees are happy and healthy, so there is a positive ergonomics climate. This 

wellbeing can include: reducing their risk for injuries and illnesses, addressing quality of 

work-life issues, improving job satisfaction, and supporting work-life balance. A 

parallelism can be made to a different study that relates to safety, rather than to 

ergonomics(Singh & Verma, 2019), but that points in the same direction: a  relationship 

between SP (Safety Performance) and ACC (number of accidents and injuries) that was 
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found to be considerably negative. If they notice that one outcome is favoured over 

another, regardless of which they perceive a poor ergonomics climate, stress can be 

generated, causing work-related pain. Thus, results indicate that organisations should 

focus on both PE and WE to obtain the greatest benefits of ergonomic interventions and 

not to give contradictory signals to workers, causing confusion, stress and subsequently, 

work-related pain. This can be done by investing in each of the four core factors (i.e., 

management commitment, employee involvement, job hazard analysis, and training and 

knowledge) while equally considering PE and WE facets. Again, recalling the above-

referred study, if employees trust the efficacy of safety procedures, the safety system in 

an organisation improves(Singh & Verma, 2019). 

In Fu et al.(2013), the purpose was to evaluate the participatory training on 

Occupational Health (OH) improvement in SMEs and explore efficient interventions in 

China. The training was held in different areas. Only outputs related to participatory 

training in ergonomics were used since it is the only area that fits the theme of this scoping 

review. 

KAP (knowledge, attitude, and practice on OH) post-training scores with pre-training 

scores increased. This increase was due to both knowledge and practice scores but not to 

the attitude score. In pre-training KAP measures, workers’ attitude scores were more 

substantial, indicating likely worker receptivity to the project. Many hazards were 

recognised, and many solutions were proposed by workers, some with just middle school 

educational level, which may be explained by the ergonomic training (among others) they 

received. Some of the proposed modifications were fixed, possibly contributing to the 

post-project high KAP. Employers who chose to attend the training proposed solutions for 

hazards that employees in training did not recognise. 

Workers’ significant concerns were in some areas, including ergonomics such as 

uncomfortable working positions and lack of break rooms, but only four enterprises acted 

to solve the problems. 

Workers’ feedback is crucial in planning ergonomics and preventing MSD’s as 

corroborated by Saurin et al.(2008), referring that the autonomy of the workers and their 

direct supervisors are demanded, and advice to the importance of three basic principles: 
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learning, flexibility and awareness. Singh & Verma(2019 )confirm that if the safety training 

provided is of the best level, it would undoubtedly help the workforce better the Safety 

Climate (SC) reducing workplace injuries.  Top Management Commitment and supervisor 

attitude to Safety (MGMT) has a considerable and positive effect on the Safety Climate 

(SC)(Singh & Verma, 2019). MGMT explains attitude scores decreasing after post-training 

as employees may believe that employers would not fix all the identified issues. If 

employees trust the efficacy of safety procedures and approaches, the safety system in 

an organisation improves(Singh & Verma, 2019). Motamedzade(2013) refers to the critical 

factors for a successful PE program: total commitment of top management; 

comprehensive training about ergonomics; teamwork; resilience and promptitude of the 

people involved in the project; and good communication with all organisation levels. 

Motamedzade(2013) presents a participatory ergonomic (PE) model. The ergonomics 

process has two distinctive approaches: reactive and proactive. The ergonomics process 

starts with a reactive cycle with trained ergonomic teams, led by a steering committee, 

identifying the risks, evaluating the priorities, proposing the solutions, implementing, and 

evaluating a prototype, to adopting solutions. The proactive cycle uses the feedback from 

previous improvements and ensures that ergonomic principles are used in purchasing and 

designing new equipment. Supported by the committee, teams created and implemented 

ergonomic measures at low or no cost using local resources. 

The teams were almost autonomous, aware of their working conditions and deciding 

what could be changed. 

This study showed musculoskeletal complaints decreasing due to the employees’ 

promptitude in implementing ergonomics solutions.  

For a successful ergonomics intervention: 

•the whole organisation must be aware of the value of ergonomics solutions. 

•workers must feel supported by supervisors. 

•information and active participation solutions are essential. 

•a participatory organisational culture is crucial. 
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•Existence of trained resources with clear responsibilities defined. 

Employers’ involvement is fundamental. If they are not motivated to improve, 

additional encouragement such as technical and financial support by local government 

and industry associations should be provided(Fu & Zhu, 2013). Saurin et al.(2008) state 

that autonomy of the workers and their direct supervisors are demanded and advise the 

importance of three basic principles: learning, flexibility, and awareness. Singh & 

Verma(2019) confirm that if the safety training provided is of the best level, it would 

undoubtedly help the workforce better the Safety Climate (SC), reducing workplace 

injuries. Top Management Commitment and supervisor attitude to Safety (MGMT) has a 

considerable and positive effect on the Safety Climate(SC)(Singh & Verma, 2019). If 

employees trust the efficacy of safety procedures and approaches, the safety system in 

an organisation improves(Singh & Verma, 2019). 

 

5. Conclusions 

Not many studies address proactive ergonomics regarding the workers in the 

manufacturing sector. These seven articles demonstrated that that approach is essential 

to increase the wellbeing of workers and decrease MSD’s.  Human factor emerges as 

critical to an organisation, as workers must be involved in improving their workplace, 

particularly proactive ergonomics; thus, proper training is necessary. Therefore, they will 

be able to participate in decision-making. The leadership must embrace the workers` 

suggestions, be receptive to proactive ergonomics changes, privileging workers’ 

wellbeing, and ensure that the MSD’s are eliminated or substantially reduced. Thus, 

workers will feel motivated to participate because they realise that their opinion is 

considered. Ergonomics improvements must never forget productivity to be more 

effective. Lean manufacturing regarding ergonomics includes working without wastes, 

preserving workers´ wellbeing, improving productivity, reaching quality and decreasing 

absenteeism. Simulating work and, thus, anticipating risk can lead to system 

improvements, making it work lean but safe. A virtual simulation can also be considered 

a training tool for workers. 
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It is then worth preventing problems earlier than eliminating them afterwards with 

costly and unwanted consequences to the whole organisation. 

 

References 

Aqlan, F., Lam, S., Testani, M., Ramakrishnan, S. (2013). Ergonomic Risk Reduction to Enhance 
Lean Transformation. Retrieved from 
https://www.researchgate.net/publication/284732466 

Brito, M. F., Ramos, A. L., Carneiro, P., & Gonçalves, M. A. (2019). A continuous improvement 
assessment tool, considering lean, safety and ergonomics. International Journal of Lean 
Six Sigma. https://doi.org/10.1108/IJLSS-12-2017-0144 

Cappelletto, J., Smets, M., Liebregts, J., & Potvin, J. R. (2017). A survey of leaning and bracing 
behaviours in an automotive assembly plant. International Journal of Industrial 
Ergonomics, 58, 33–37. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2016.11.008 

Caputo, F., Greco, A., Fera, M., & Macchiaroli, R. (2019). Workplace design ergonomic 
validation based on multiple human factors assessment methods and simulation. 
Production & Manufacturing Research, 7(1), 195–222. 
https://doi.org/10.1080/21693277.2019.1616631 

Cotton, P., & Hart, P. M. (2003). Occupational Wellbeing and Performance: A Review of 
Organisational Health Research. Australian Psychologist, 38(2), 118–127. 
https://doi.org/10.1080/00050060310001707117 

Docherty, P., Forslin, J., Shani, A. B. (2002). Creating Sustainable Work Systems: Emerging 
Perspectives and Practice - (Routledge, Ed.). 

Driessen, M. T., Proper, K. I., Anema, J. R., Bongers, P. M., & van der Beek, A. J. (2010). Process 
evaluation of a participatory ergonomics programme to prevent low back pain and neck 
pain among workers. Implementation Science, 5(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/1748-
5908-5-65 

Dul, W. P. N. J. (2008). Ergonomics contributions to company strategies | Elsevier Enhanced 
Reader. Applied Ergonomics. Retrieved from 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0003687008001221?token=F323E5848FC1EB
DAEADEA0E0A0F37265F2733A3BFEAB74F7B77A14E5287E2E0D4EBAC77C756185A82EFA
A10BA3AEF126 

Eurogip. (2020). Why are MSDs still so prevalent in Europe? - Eurogip. Retrieved May 11, 2020, 
from https://eurogip.fr/en/why-are-msds-still-so-prevalent-in-europe/ 

Fu, C., & Zhu, M. (2013). Effectiveness of participatory training on improving occupational 
health in small and medium enterprises in China. International Journal of Occupational 
and Environmental Health, 19(2), 85–90. 
https://doi.org/10.1179/2049396713Y.0000000021 

Heuvel, S. van den, Zwaan, L. van der, Dam, L. van, Oude-Hengel, K., Eekhout, I., Emmerik, C. 
W., … Pawel Janowski. (2017). Estimating the cost of work-related accidents and ill-



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       462 

health: An analysis of European data sources - Safety and health at work - EU-OSHA. 
Retrieved from https://osha.europa.eu/en/publications/estimating-cost-work-related-
accidents-and-ill-health-analysis-european-data-sources/view 

Hignett, S., Wilson, J. R., & Morris, W. (2005). Finding ergonomic solutions-participatory 
approaches. Occupational Medicine. https://doi.org/10.1093/occmed/kqi084 

Hoffmeister, K., Gibbons, A., Schwatka, N., & Rosecrance, J. (2015). Ergonomics Climate 
Assessment: A measure of operational performance and employee wellbeing. Applied 
Ergonomics, 50, 160–169. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2015.03.011 

Hovanec, Micha; Pačaiová, Hana ; Hrozek, František ; Varga, M. (2014). Proactive Ergonomics 
Based on Digitalization Using 3D Scanning and Workplace Modeling in Texnomatix Jack 
with Augmented reality. Nase More. Retrieved from 
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=179830 

Irastorza, E. S. and X. (2010). OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU 
— Facts and figures.OSHA. 

Jones, M. L. H., Kirshweng, R. L., Armstrong, T. J., & Reed, M. P. (2008). Force-Exertion Postures 
with External Bracing in Industrial Tasks: Data from an Automotive Assembly Plant. 
https://doi.org/10.1518/107118108X353156 

Leigh, J. P. (2011). Economic burden of occupational injury and illness in the United States. 
Milbank Quarterly, 89(4), 728–772. https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2011.00648.x 

Maudgalya, T., Genaidy, A., & Shell, R. (2008). Productivity–quality–costs–safety: A sustained 
approach to competitive advantage—a systematic review of the national safety council’s 
case studies in safety and productivity. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 
18(2), 152–179. https://doi.org/10.1002/hfm.20106 

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for 
systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Journal of Clinical 
Epidemiology, 62(10), 1006–1012. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.005 

Motamedzade, M. (2013). Ergonomics Intervention in an Iranian Tire Manufacturing Industry. 
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 19(3), 475–484. 
https://doi.org/10.1080/10803548.2013.11077003 

Naranjo-Flores, A. A., & Ramírez-Cárdenas, E. (2014). Human factors and ergonomics for lean 
manufacturing applications. In Lean Manufacturing in the Developing World: 
Methodology, Case Studies and Trends from Latin America (Vol. 9783319049519, pp. 
281–299). https://doi.org/10.1007/978-3-319-04951-9_13 

Nenonen, S. (2011). Fatal workplace accidents in outsourced operations in the manufacturing 
industry. Safety Science, 49(10), 1394–1403. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2011.06.004 

Santos, Z. G. dos, Vieira, L., & Balbinotti, G. (2015). Lean Manufacturing and Ergonomic 
Working Conditions in the Automotive Industry. Procedia Manufacturing, 3, 5947–5954. 
https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.687 

Saurin, T. A., Formoso, C. T., & Cambraia, F. B. (2008). An analysis of construction safety best 
practices from a cognitive systems engineering perspective. Safety Science, 46(8), 1169–



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       463 

1183. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2007.07.007 

Sears, L. E., Shi, Y., Coberley, C. R., & Pope, J. E. (2013). Overall Well-Being as a Predictor of 
Health Care, Productivity, and Retention Outcomes in a Large Employer. Population 
Health Management, 16(6), 397–405. https://doi.org/10.1089/pop.2012.0114 

Singh, V., & Verma, A. (2019, April 1). Influence of respondent type on relationships between 
safety climate and safety performance in manufacturing firm. Proceedings of the 
Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability, Vol. 233, pp. 
268–284. https://doi.org/10.1177/1748006X18780773 

Smets, M. (2019). A Field Evaluation of Arm-Support Exoskeletons for Overhead Work 
Applications in Automotive Assembly. IISE Transactions on Occupational Ergonomics and 
Human Factors, 7(3–4), 192–198. https://doi.org/10.1080/24725838.2018.1563010 

Tompa, E., Mofidi, A., Van Den Heuvel, S., Van Bree, T., Michaelsen, F., Jung, Y., … Van 
Emmerik, M. (2019). The value of occupational safety and health and the societal costs of 
work-related injuries and diseases European Risk Observatory Literature Review. 
https://doi.org/10.2802/251128 

Wells, R., Mathiassen, S. E., Medbo, L., & Winkel, J. (2007). Time-A key issue for 
musculoskeletal health and manufacturing. In Applied Ergonomics (Vol. 38, pp. 733–744). 
https://doi.org/10.1016/j.apergo.2006.12.003 

White, C. (2015). Proactive Ergonomics: Stopping Injuries Before They Occur. Professional 
Safety, 60(06), 69–73. Retrieved from https://www.onepetro.org/journal-paper/ASSE-15-
06-69 

Yazdani, A., Hilbrecht, M., Imbeau, D., Bigelow, P., Patrick Neumann, W., Pagell, M., & Wells, R. 
(2018). Integration of musculoskeletal disorders prevention into management systems: A 
qualitative study of key informants’ perspectives. Safety Science, 104, 110–118. 
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.01.004 

Yusuff, M. R., Abdullah, N. S. (2016). Ergonomics As a Lean Manufacturing Tool for 
Improvements in a Manufacturing Company. IEOM Society International. 

Zare, M., Croq, M., Hossein-Arabi, F., Brunet, R., & Roquelaure, Y. (2016). Does Ergonomics 
Improve Product Quality and Reduce Costs? A Review Article. Human Factors and 
Ergonomics In Manufacturing, 26(2), 205–223. https://doi.org/10.1002/hfm.20623 

 

Authors Profiles 

Helena Pedrosa has received her MsD in Business Sciences in 2017 at the University 
Fernando Pessoa (Porto). She is an Assistant Professor at Agueda School of Technology and 
Management, University of Aveiro. 
 

Mário P. Vaz is an Associate Professor with Habilitation and Director of the Master in 
Occupational Safety and Hygiene Engineering at the Faculty of Engineering of the University of 
Porto. He received his PhD in Mechanical Engineering at the University of Porto in 1995. 
 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       464 

Joana Guedes is an Auxiliar Professor on Occupational Safety and Hygiene Engineering at the 
Faculty of Engineering of the University of Porto. She concluded her PhD in Occupational Health 
and Safety at the University of Porto in 2015. 
  



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       465 

A avaliação do Papel de um Professor-
Orientador como Garantia da Qualidade 

do Processo de Formação do Aluno: 
critério, atribuições e práticas. 

 

Narciso Jorge Cimbolo Dumbo1 
narcisodumbo@hotmail.com 

Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela 
 

Sandra Marisa Nascimento Chimuco2 

marisachimuco@live.com.pt 
Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela 

 
Angélica Nachiungue Marta Vidal3 

agvidalag@gmail.com 
Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela  

 

 

Resumo: 
O professor-orientador é um dos principais elementos na elaboração dos 
trabalhos de fim de curso (TFC), configurando-se como agente regulador 
entre as exigências burocrático-institucionais e o plano de ações proposto 
pelo aluno. O presente texto tem como antecedente o resultado de um 
estudo realizado pelos autores focalizado na elaboração de TFC, 
especificamente na escrita académica (Mendes, Chimuco, Vidal e Dumbo, 
2021) e tem como escopo analisar o papel do professor-orientador, 
especificado a partir do regulamento de trabalho de fim de curso, critérios 
de seleção e as atribuições do professor-orientador. Para conferir a imagem 
normativista do professor-orientador e a imagem construída na prática num 
hibridismo orientador-aluno, optou-se por uma investigação qualitativa com 
recurso à análise documental e à entrevista, realizada com os chefes de 
departamentos. A utilização destes procedimentos metodológicos foi 
fundamental, primeiro, para urdir um quadro conceptual dialógico dos 
diversos actores e do regulamento de TFC, em seguida captar as percepções 
dos participantes. Nesse sentido, o estudo revelou que no processo de 
orientação de TFC atribui-se ao professor-orientador competências plurais a 
serem evidenciadas para a concretização dos objectivos de investigação 
tratados pelo aluno, velando pelo cumprimento do cronograma da 
investigação. No contexto real, são encontradas evidências que sinalizam 
que, nem sempre, os professores-orientadores cumprem as suas obrigações 
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(papéis), escusando-se de observar os princípios éticos inerentes à  
investigação científica. 

 

Palavras-chave: professor-orientador, papel do professor-orientador, 
trabalho de fim de curso.  

 

Abstract: 
The professor-advisor is one of the main elements in the preparation of end-
of-course works (TFC), acting as a regulatory agent between bureaucratic-
institutional requirements and the action plan proposed by the student. The 
background of this text is the result of a study carried out by the authors 
focused on the development of TFC, specifically on academic writing 
(Mendes, Chimuco, Vidal and Dumbo, 2021) and aims to analyze the role of 
the teacher-advisor, specified from the end-of-course work regulations, 
selection criteria and the attributions of the professor-advisor. To check the 
normativist image of the professor-advisor and the image constructed in 
practice in an advisor-student hybridity, we opted for a qualitative 
investigation using document analysis and interviews, carried out with the 
heads of departments. The use of these methodological procedures was 
fundamental, first, to weave a dialogic conceptual framework of the 
different actors and the TFC regulation, then to capture the participants' 
perceptions. In this sense, the study revealed that in the TFC guidance 
process, the teacher-advisor is attributed with plural skills to be evidenced 
for the achievement of the research objectives addressed by the student, 
ensuring compliance with the research schedule. In the real context, 
evidence is found that indicates that, not always, professors-advisors fulfill 
their obligations (roles), refraining from observing the ethical principles 
inherent to scientific investigation. 

 

Keywords: teacher-advisor, role of the teacher-advisor, end-of-course 
work. 

 

 

1. Introdução 

A elaboração de trabalhos científicos não deixa de ser uma actividade complexa, cuja 

efectivação requer a consideração e o domínio de aspectos de natureza técnica e 

procedimental, implícitos ao método científico. Esta realidade tem sido vivenciada, por 

alunos e professores-orientadores do ISCED-Benguela, constituindo um tópico de 

investigação interessante (Mendes, Chimuco, Vidal & Dumbo, 2021).  

Os estudos realizados por Mendes, Chimuco, Vidal & Dumbo (2021), sobre a escrita 

académica nos trabalhos de fim de curso: principais traços, motivações e expectativas, 
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revelaram, com base nas representações dos participantes (professores-orientador e 

alunos finalistas), entre outros aspectos, um espectro de orientador que nem sempre 

adopta mecanismos e procedimentos viabilizadores doprocesso de elaboração do TFC, 

em termos de cumprimento do cronograma proposto. A indisponibilidade dos 

professores-orientadores não permite o atendimento das necessidades dos 

orientandos, o que constitui um dos principais pontos de estrangulamento para 

concretização dos objectivos académicos dos alunos. A inexistência de uma orientação 

substanciada numa relação dialógica entre professor-orientador e aluno configura como 

antídoto justificável para violar os princípios éticos da investigação científica, isto é, 

recorrer aos espaços/e ou indivíduos para elaboração dos TFC, como se percebe no 

seguinte pronunciamento: 

[...] Mas umas das dificuldades que me deixou triste precisei de muito incentivo 

para dar continuidade ao trabalho foi mesmo em relação ao orientador que 

temos aqui na instituição, não havia aquele contacto directo, a pessoa tinha as 

vezes que recorrer muitas vezes, procurar auxilio ajuda, dão muitas voltas a 

pessoa tem que largar e encontrar outros caminhos para ver se a coisa avança, 

então. [...] Choráva só de saber que a esta altura já devia ter uma resposta e 

nada. Vais ao computador e nada […] por esta razão é que estendemos estes 

seis anos. Não há aquele contacto, acompanhamento que também incentiva, 

mesmo não sabendo muito tu te sentes motivada para trabalhar porque tens 

ali alguém, para te dizer fulana de tal faça isto, faça aquilo, tira isto daqui coloca 

aqui. [...]. (sujeito AO2) 

 

Esta narrativa desconstrói a iconografia normativa institucionalizada e teórica do 

professor-orientador enquanto um dos principais agentes mediador no cumprimento 

dos processos académicos e das normas de TFC, problematizando aspectos relacionados 

aos atributos/competências e aos critérios da selecção do orientador. De outro modo, 

pode-se desmembrar ou especificar esta questão através das seguintes perguntas 

orientadoras: Que critérios substanciam a selecção dos professores-orientadores? Quais 

são os atributos/competências conferidos aos professores-orientadores segundo o 

normativo de elaboração dos TFC? 
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Estas questões são basilares para sustentar uma temática imersa em subjectividades 

questionadas pela comunidade académica e científica, o que, implicitamente, 

correlaciona a problematização da produção científica de qualidade no Ensino Superior. 

A revisão da literatura constituiu fundamento para se construir um quadro 

conceptual que pudesse explicitar as dimensões do estudo, ou seja, capaz de “orientar 

o estudo e sistematizar a informação recolhida” (Morgado, 2012, p.87). 

O texto é estruturado em três partes principais: enquadramento teórico-normativo, 

metodologia, discussão dos resultados. Na primeira parte, discorre-se sobre os 

posicionamentos de autores em relação ao papel do professor-orientador, critérios e 

atribuições. Na segunda parte, descreve-se a metodologia utilizada fazendo menção aos 

procedimentos de recolha e de análise de dados. Na terceira parte, apresentam-se os 

resultados relativos as entrevistas dirigidas aos participantes. Na parte final do texto, 

figuram as conclusões e as referências. 

 

2. Trabalho de Fim de curso como garantia de conclusão do curso 

O plano de estudo do curso de licenciatura em Ciências de Educação ministrado pelo 

ISCED-Benguela, nas suas mais diversas especialidades, apresenta como requisito para 

a conclusão do curso a elaboração e apresentação de um  TFC por parte dos graduados,  

tal como é estabelecido no art. 3, do Decreto Presidencial n.º 191/18, de 8 de Agosto “o 

trabalho de conclusão do curso é um trabalho académico que tem por objectivo aferir 

as competências profissionais mínimas na área do saber em que se conclui um curso de 

graduação, que é apresentado e defendido como requisito fundamental do grau 

académico de Licenciatura”. 

O TFC constitui uma unidade curricular específica cuja estrutura e forma é 

estabelecida no regulamento específico, incorporando, aspectos de forma e de 

conteúdo, bem como elementos avaliativos. Considerando o propósito da presente 

investigação, compete-nos focalizar os objectivos do TFC e as modalidades mais 

adoptados pelos alunos. 

O TFC não tem apenas a finalidade de sancionar a conclusão do curso, mas também 

promover o desenvolvimento de habilidades inerentes à investigação científica. Mendes 
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(2020), reconhece a relevância das actividades de pesquisa para o desenvolvimento de 

habilidades investigativas, sendo assinalável a descoberta de novos conhecimentos.  

O número 2, do art. 2.º, do regulamento do TFC (2016) apresenta cinco objectivos 

específicos dos TFC: 

i. Potenciar as actividades de iniciação à investigação científica, ensino e extensão; 

ii.  Complementar o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido, relacionando 

os conteúdos teóricos e os contextos profissionais;  

iii. Facilitar o processo de actualização de conteúdos através da adequação 

daqueles de carácter profissionalizante às constantes inovações tecnológicas, 

políticas, económicas e sociais;  

iv. Incentivar a integração do ensino, pesquisa e extensão através de contacto com 

diversos sectores da sociedade;  

v. Proporcionar aos estudantes as condições necessárias ao estudo e soluções dos 

problemas demandados pelos agentes sociais. 

 

Infere-se a centralidade dos objectivos na dimensão cognitiva, sendo sinalizável a 

tendencia de se considerar o TFC como uma disciplina integradora com influência na 

aprendizagem das demais disciplinas curriculares. Os objetivos, assim, tendem a elevar 

a valoração do TFC no percurso académico do aluno, enquanto elemento estruturador 

das bases de investigação científica e de solidificação das aprendizagens.   

Neste sentido, o aluno no final do curso tem a possibilidade de escolher, em função 

dos seus interesses académicos e competências, a modalidade das diferentes formas de 

elaboração e apresentação do TFC espelhadas no regulamento (monografia, aula 

simulada, estudo de caso, projecto, relatório de estágio ou de trabalho prático_número 

2, do art. 9.º). 

A monografia figura como modalidade mais utilizada pelos alunos, em todas as 

opções formativas. A monografia é conceptualizada como um trabalho científico sobre 

um determinado tema, ou seja, “um trabalho sistemático, metódico, feito em 

profundidade, no qual se utiliza uma metodologia específica para a investigação 

científica” (Alves, 2007, p. 33).  

Pelo nível de exigência científica, pode-se considerar que os alunos experenciam 

diferentes níveis de dificuldades o que, de alguma forma, justifica a norma prescrita no 
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art. 10º. do regulamento de TFC, que o limita apenas aos alunos “[...] cujo percurso 

académico e científico indiciem inclinação à investigação científica e à actividade lectiva 

na universidade, sob proposta fundamentada do docente/regente/coordenador do 

curso e aprovado pelo CCPDEI, sem prejuízo de escolha do estudante”. Este critério, 

além de restritivo, consente alguma ambiguidade se se tiver em conta a pouca clareza 

subjacente ao percurso académico do aluno. Ao não serem especificados os indicadores 

de aferição do percurso académico e científico, mesmo em sede do Conselho Científico 

e Pedagógico pode existir espaço para posicionamentos difusos.  

Em termos práticos, a imagem burocrática administrativa deste princípio, poderia 

conceder seriedade e qualidade nos TFC. Pelo contrário, não é visível o seu cumprimento 

a nível institucional e as nossas experiências enquanto docentes e membros dos júris, 

no contexto da difusão dos resultados de investigação, mostram, em alguns casos, o 

desconhecimento das bases metodológicas por parte dos alunos. 

 

3. O professor-orientador: uma análise conceptual 

A literatura quanto à nomenclatura “orientador”, “tutor” ou “professor-orientador”, 

no âmbito académico é escassa, dependo sempre da área do saber e das instituições. 

Por exemplo Martins, (2003, p.7), ao tratar sobre a “Teoria e prática tutorial em 

educação a distância”, utiliza a expressão tutor numa imagem jurídica outorgada pela 

lei, concebido como “tutela e defesa de uma pessoa menor ou necessitada em sua 

primeira concepção”. Um outro exemplo, no âmbito da formação de professores em 

Angola, o actual regime jurídico da formação inicial de educadores de infância, de 

professores do ensino primário e secundário (Decreto Presidencial n.º 273/20, no seu 

art. 4.º, apresenta o termo “professor-tutor” para referir ao docente de uma instituição 

de ensino que “proporciona apoio tutorial aos estagiários que realizam o estágio 

profissional supervisionado no grupo educativo ou na turma em que exerce a função”. 

O regulamento do TFC apresenta a expressão orientador percepcionado como os 

docentes dos Departamentos de Ensino e Investigação e quadros de órgãos 

correspondentes ou dos Centros de Investigação ou ainda de estabelecimentos 

nacionais ou estrangeiros externos, com idoneidade científica reconhecida pelos 
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Conselhos Científicos (CC) de cada Unidade Orgânica (UO) (n.º 1, do art. 6.º). A cada TFC 

corresponde um orientador (n.º 3). 

Um outro nível de exigência prende-se com o perfil do orientador que acompanha a 

monografia. O mesmo artigo propõe exclusivamente para esta modalidade de TFC “um 

docente com o grau académico de Doutor ou Mestre”. Fazemos menção ao termo 

exclusivamente, uma vez que em outras modalidades citadas exige-se o grau mínimo de 

licenciatura (art. 11.º a 14.º). Portanto, para a designação de orientadores existem 

variações de critérios em função da modalidade de trabalho a realizar. 

 Para além do grau académico de Mestre e de Doutor, previsto no regulamento, são 

sinalizados critérios adicionais, como é o caso da idoneidade científica. Estas referências 

corroboram a visão de Targino (2010, p.15) quando apresenta como pré-requisitos para 

a orientação de trabalhos académicos a “experiência no campo da pesquisa científica, 

e, portanto, titulação ou formação elevada (doutorado ou pós-doutorado), bem como o 

regime de prestação do serviço docente (professor de tempo integral e dedicação 

exclusiva). 

Em termos gerais, o termo nominado para referir o orientador/tutor de um trabalho 

académico, não é uniforme pelo que depende dos sistemas educativos, como orientador 

académico ou facilitador, “tutor ou professor-orientador” (Martins, 2003, grifo dos 

autores).  Assim, o posicionamento de assumirmos o adjectivo de professor-orientador 

neste trabalho resulta de uma analogia das atribuições que lhe são conferidas, de uma 

pessoa com conhecimentos científicos, especializado e com conhecimentos 

pedagógicos.  

 

4. O papel do professor-orientador: suas atribuições 

O docente enquanto orientador do TFC tem várias atribuições ou competências que 

poderá desempenhar desde o início da investigação até ao seu término (entendemos 

que o TFC está subjacente a um processo de investigação). Alexandre (2003, p. 42,) 

afirma que “O professor-orientador deve acompanhar todo o processo de elaboração 

do trabalho científico do aluno, desde o nascimento da ideia, a definição do tema, o 

desenvolvimento e a finalização do trabalho” (cit. Pithan & Vidal, 2013, p. 80). 
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O regulamento do TFC no art. 7.º estabelece, para o professor-orientador, sete 

atribuições: 

i. Assegurar o cumprimento do regulamento do TFC; 

ii. Orientar o estudante na elaboração do cronograma de investigação/actividades 

e garantir o seu cumprimento nos prazos previstos; 

iii. Orientar académica e cientificamente o estudante e velar pelo cumprimento das 

normas de estruturação do trabalho, bem como pela sua supervisão e respeito 

pelos princípios éticos; 

iv. Indicar a bibliografia recomendada; 

v. Analisar as informações dadas pelo orientando, dando-lhe retorno em devido 

tempo, para o cumprimento do cronograma; 

vi. Elaborar trimestralmente o relatório de progresso do TFC que será objecto de 

apreciação do CCPDEI; 

vii. Garantir a participação do orientando em eventos científicos da UO ou de outras 

instituições nacionais e estrangeiras. 

Com base nestes referenciais, podemos aferir que ao professor-orientador atribui-se 

uma multiplicidade de funções, realçando uma bipolaridade de funções académicas e 

científicas. Ou seja, enquanto agente burocrático, o professor-orientador deve conhecer 

e fazer cumprir as normas regulamentadas, entre as quais a calendarização do TFC, 

prestar informações da evolução do trabalho; enquanto zelador da cientificidade, o 

professor-orientador deve conhecer as regras de escrita académica em termos da sua 

forma e conteúdo, ter um conhecimento da temática de investigação e das suas 

principais referências, bem como exigir que o aluno participe nos eventos científicos. 

Segundo Targino (2010) o professor-orientador deve “propor e dinamizar linhas de 

pesquisa, além de analisar a viabilidade e a importância dos temas propostos pelos 

discentes, numa visão contextual nacional, regional e local” (p.151). Percebemos, a 

partir destes elementos, que a primeira função do orientador é direcionar o aluno para 

a construção do plano inicial da pesquisa, em termos da delimitação do tema e da 

definição dos propósitos da investigação. Por sua vez, Riolfi e Andrade (2009), no seu 

texto “ensinar a escrever o texto acadêmico” expõem uma multiplicidade de papéis do 

orientador, como por exemplo: diretor de trabalhos, leitor, coautor, revisor, agente do 

real, entre outros. 
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Outro aspecto a ter em conta no processo de orientação dos TFC, embora o 

regulamento não faça menção, é a relação professor-orientador e aluno. A este respeito, 

Targino (2010) diz que “O orientador precisa perceber o orientando em sua integridade, 

levando em conta as três faces componentes de uma personalidade – racional, afetiva 

e emotiva –, a fim de estabelecer parceria fundamentada na confiança e no respeito 

mútuo, dentro dos limites fixados pelo bom senso” (p.151). O autor, evocando Castro 

(1978), explicita, através de um figurino, as várias imagens do professor-orientador, nos 

seguintes termos: 

Uns são pacientes, outros afoitos; uns são benevolentes, outros zangados. 

Alguns vetam sucessivamente até que os alunos consigam chegar finalmente 

por conta própria à solução correta. Outros quase chegam a fazer o trabalho 

do aluno. Naturalmente, alguns têm mais tempo ou mais disposição para gastá-

lo com seus alunos (p. 326). 

Portanto,  para o êxito da orientação dos TFC, segundo Targino (2010), referenciando  

Castro (1978) e Tyler (1994), o professor-orientador deve ter em consideração os 

seguintes aspectos: (a) planejamento prévio quanto à sistemática orientação, incluindo 

horários, duração das entrevistas, cronograma de tarefas e demais detalhes; (b) 

estímulo a discussões técnico-científicas, evitando interferências subjetivas; (c) apoio a 

possíveis divergências de opinião, uma vez que ao orientador não compete doutrinar ou 

catequizar; (d) ênfase à responsabilidade do aluno, como genuíno autor de seu trabalho. 

 

5. Metodologia do estudo 

O estudo assume uma abordagem qualitativa, uma vez que procurou-se 

compreender a partir de documentos e experiências o papel do professor-orientador na 

promoção da qualidade dos TFC e no desenvolvimento de habilidades dos alunos (Flick, 

2009). Ou seja, o intento de “[...] ter acesso a experiências, [...] e documentos em seu 

contexto natural, e de uma forma que dê espaço às suas particularidades e os materiais 

nos quais são estudados” (p.9), justificaram a eleição desta abordagem. 

Neste contexto, para concretização do estudo recorreu-se à análise documental e à 

entrevista, como métodos de coleta de dados. A articulação destes métodos foi 

fundamental para a construção de um quadro conceptual que pudesse explicitar as 
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dimensões do estudo e captar as perspectivas dos participantes, conformadas em suas 

práticas do dia a dia e em seus conhecimentos pelo senso comum relacionados ao 

objecto de estudo (Flick, 2009). 

No processo da realização do estudo, os métodos utilizados revelaram-se adequados 

para a concretização de dois momentos. No primeiro momento fez-se a revisão da 

literatura, entre livros, revistas e documentos específicos (o regulamento do TFC e 

decretos), uma vez que foi “necessário ter em conta a pertinência e a eficácia das fontes 

utilizadas” (Morgado, 2012, p.87).  Estes textos proporcionaram elementos que 

substanciaram as descrições e análises que conformam o presente texto. . Ou seja, 

procurou-se construir um quadro conceptual que pudesse “orientar o estudo e 

sistematizar a informação recolhida” (idem). 

No segundo momento, realizaram-se as entrevistas, no sentido de “compreender os 

significados que os entrevistados atribuem a determinadas questões e/ou situações” 

(Morgado, 2012, p.87). Neste caso, no processo da sua aplicação tomou-se em conta os 

procedimentos necessários cujas directrizes refletem as diversas etapas da entrevista. 

Participaram das entrevistas 5 chefes de departamento de ensino da instituição, 

especificamente: Departamento de Ciências da Educação, de Ciências Sociais, de Letras 

Modernas, de Ciências da Natureza e de Ciências Exactas. 

Em termos de grau de estruturação, recorreu-se à entrevista semi-estruturada 

constituída por questões associadas a quatro dimensões: o perfil académico e científico 

do estudante, os critérios para escolha e/ou indicação, as atribuições do orientador, e 

as habilidades desenvolvidas pelos estudantes. 

As entrevistas foram realizadas em duas vias ou formas, de acordo a disponibilidade 

dos participantes, uma vez que se tratou de participantes com ocupação administrativa. 

Dois participantes responderam por escrito e três consentiram realizar numa 

modalidade face a face por meio de um diálogo onde os mesmos puderam livremente 

expor os seus pontos de vista (Bogdan e Biklen, 2010). Neste caso foi necessário utilizar 

um gravador, com o devido consentimento dos participantes. O espaço e a data da 

realização das entrevistas foram também definidos pelos mesmos, sendo que todas 

decorreram no local de trabalho (gabinetes) e na hora de expedientes. 

No processo da sua realização também foram obedecidos os princípios éticos da 

investigação quanto à informação, à autorização da gravação e aos registos, à garantia 
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do anonimato e da confidencialidade, bem como da disponibilização das suas respostas 

para a análise e retificação (Morgado, 2012).  

A análise das entrevistas teve como âncora a grelha categorial, previamente 

elaborada com especificação das variáveis, codificação dos sujeitos e transcrição das 

respectivas informações (Mendes et al, 2021). 

Em resumo, com base nestes momentos/fases da pesquisa pode-se sintetizar duas 

abordagens metodológicas básicas na coleta e produção dos dados qualitativos (Flick, 

2009): (i) a primeira, centrada principalmente na interpretação das obras e documentos 

elaborados pela instituição; (ii) a segunda abordagem, baseada na evocação de dados 

verbais em entrevista, na estimulação de conversas. 

 

6. Resultados e discussão 

Os principais resultados das entrevistas estão apresentados abaixo, descritos a partir 

das dimensões enunciadas, como sejam: o perfil académico e científico do estudante, 

os critérios para escolha e/ou indicação, as atribuições do orientador e as habilidades 

desenvolvidas pelos estudantes. Procuramos, assim, conferir entre as prescrições 

teóricas circunscritas pelo regulamento e o sentido dos participantes de acordo as suas 

experiências. 

 

6.1. O perfil académico e científico do aluno 

Em termos de idealização sobre os requisitos para elaboração do TFC é postulado, o 

bom desempenho académico, isto é, no processo da frequência do plano curricular 

tenha uma avaliação excelente traduzida em termos quantitativos na média igual ou 

superior a 14 valores, associado a um bom comportamento, como referido pelos 

entrevistados.     

“deve ser um estudante com aproveitamento muito bom [...] com notas 

excelentes, porque tem que ser um estudante que, para nós, deveria estar 

475irecionado para a investigação [...]” (Sujeito, XAY). 

“na área onde passei, é permitido aquele estudante que tem 14 valores, ou 

mais, [...] Mas, não é só isso! Precisamos ter em conta outros elementos, o 
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comportamento, a participação nas actividades escolares. De princípio, esta é 

a ideia geral” (Sujeito, XRY). 

“[...]segundo ponto, aquele estudante que acha que tem a capacidade de 

redigir o trabalho, de modo que o trabalho seja, realmente, feito por ele” 

(Sujeito, XMY) 

Entende-se que o aluno com este perfil académico tem capacidades para responder 

as exigências da investigação. Porém, na prática todos os alunos, após a conclusão do 

plano curricular, independentemente do perfil académico enunciado, elaboram a 

monografia, o que viola o previsto no art. 10º. do regulamento de TFC, como se pode 

ler no excerto abaixo: 

“a princípio, quem deve elaborar a monografia é aquele que terminou o 4 ano 

sem cadeira [disciplina] em atraso [...] Mas, o que tem acontecido é que todo 

aquele que conclui, desde que cumpra o plano curricular, elabora o seu 

trabalho de fim de curso” (Sujeito XMY). 

Tendo em conta os critérios antes referenciados, interessou-nos ouvir o tratamento 

dado aos estudantes que não os reunissem. O normativo refere que os alunos que não 

tenham bom desempenho poderiam adoptar outras modalidades de TFC, como por 

exemplo aula simulada, estudo de caso, projecto, relatório de estágio ou de trabalho 

prático (n.º 2, art.9), podemos confirma no seguinte pronunciamento: 

“aulas metodológicas para os que tenham a média inferior a 14 valores. Quem 

tiver a média inferior a 14 não deveria elabora a monografia” (Sujeito XRY). 

Portanto, os efeitos da não observância dos requisitos pode estar na base de alguns 

comportamentos desviantes, como sejam a cópia de trabalhos de outrem, o que requer 

elevada atenção por parte dos professores-orientadores, no sentido de evitar o plágio 

académico. Um dos participantes, a este respeito, manifestou o seu descontentamento 

expressando o seguinte: 

“Agora que os alunos entregam os trabalhos em formato digital, então pior! 

Está difícil, apanha o CD, copia tudo, por causa das debilidades dos estudantes” 

(Sujeito XAY). 
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6.2. Critérios para orientação e selecção do professor-orientador 

Quanto à esta questão, as orientações postuladas no regulamento do TFC (2016) e 

no Decreto Presidencial n.º 198/18 (Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior), 

muitas vezes, são contrapostas pela realidade institucional, principalmente o quesito 

grau académico e a categoria docente. 

 O grau académico de doutor ou de mestre configura-se como a principal exigência 

para ser orientador de TFC, mormente para a modalidade de monografia (art. 6.º do 

regulamento do TFC). Porém, no âmbito do Estatuto da Carreira Docente, art. 8.º, 9.º e 

10.º, a função de orientação de investigação é exercida pelos docentes com a categoria 

de professore (Catedrático, Associado ou Auxiliar), excluindo docentes na categoria de 

Assistente.  

A realidade prática é reveladora de um cenário em que a orientação do TFC é exercida 

pelos docentes com ou sem o grau de doutor/mestre e com experiência de investigação 

independentemente da sua categoria profissional, tal como afirma o sujeito XRY: 

“Bem, o regulamente é este, é assim: nós quando viemos aqui no ISCED, viemos 

como licenciados, somos nós que éramos orientadores como licenciados aqui, 

não havia Mestre, todos eram licenciados [...]. E todos orientavam o TFC e 

saiam-se muitíssimo bem”! 

Nestes termos, a estagnação na carreira é apontada como um dos elementos 

justificáveis para adopção desta prática, pois, como defende o sujeito acima enunciado: 

“temos pessoas que defenderam o seu mestrado e doutoramento, mas estão na classe 

de assistente”. A este respeito Manuel (2017, p.29) afirma que: 

“Na prática existem licenciados e mestres profissionalmente capazes a orientar, 

mas legalmente não remunerados devido às categorias que detêm. Já os 

doutores e mestres na categoria de assistente-estagiários estão por norma 

desobrigados de orientar e se o fazem, é por obrigação moral profissional”. 

As modalidades de selecção dos orientadores varia a nível dos departamentos, 

podendo ser pela escolha aleatória dos alunos, pela linha de investigação dos docentes 

em função dos temas propostos pelos alunos, bem como pela apresentação temáticas 

propostas pelos docentes. Pode-se testificar a partir dos seguintes pronunciamentos:   

“mas, indo naquilo que é a prática, o que se tem verificado, sobretudo, a nível 

do departamento de ciências sociais é que os estudantes, a luz da linha de 
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orientação de cada docente, escolhem os temas de forma aleatória, [...]” 

(Sujeito XMY). 

“os estudantes escolhem, [...], os docentes propõem os temas, nós publicamos 

e os estudantes escolhem, mas também damos a possibilidade de o estudante 

propor o tema” (Sujeito XAY). 

Apesar de não existir uma diretriz linear a respeito da escolha do professor-

orientador, tanto na literatura como no regulamento, a forma de selecção de acordo a 

linha de investigação pode ser mais vantajosa e objectiva. Pois, primeiramente, o 

orientador deve dominar o tema proposto pelo aluno. Em segundo lugar, o tema, 

quando é do interesse do aluno, constitui mecanismo de defesa diante das incertezas 

emergidas no processo de investigação (Mendes e Manuel, 2016; Campenhoudt, 

Marquet e Quivy, 2019). 

No entanto, a escolha subjectiva dos professores-orientadores, por parte dos alunos, 

e o não controlo administrativo a nível dos departamentos, têm instigado, muitas vezes, 

arbitrariedade na distribuição fazendo com que alguns tenham maior número de 

orientandos em relação a outros. Neste caso, a primazia na escolha leva a que “todos os 

estudantes prefiram estes” pela flexibilidade e facilidades a que vários recorrem, como 

por exemplo prestar uma orientação com pacote completo1, tal como podemos conferir 

no seguinte depoimento: 

 “todos os estudantes preferem estes. Ali há um gato por trás disto com o rabo 

de fora. Quando fomos ver quem faz o trabalho é ele. Quando o trabalho está 

pronto, entrega ao estudante, pronto” (Sujeito XAY). 

 

6.3. O papel do professor-orientador 

A elaboração de TFC implica percorrer caminhos, muitas vezes, obscuros onde os 

processos de avanço e recuo se configuram como traços na busca de novos horizontes.  

Neste processo, a utilização de lentes escuras que possibilitam visualizar acúleos 

embaraçosas capazes de macular as rosas da plantação que ser quer, torna-se 

fundamental não só por parte da pessoa (orientando) que planta, mas também de quem 

(orientador).  

Este elemento secundário tem um papel importante no processo de elaboração de 

TFC, desde a concepção do projecto até a execução do estudo. A qualidade científica do 
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trabalho dependerá, em parte, da sua assistência enquanto professor-orientador. Por 

esta razão que lhe são adjudicadas várias atribuições ou competências no discorrer da 

sua função como apresentadas no quadro conceptual. 

Um dos participantes do estudo entende que o orientador deve possuir certas 

qualidades traduzidas num conjunto de competências, como por exemplo: 

“competência pedagógica, competência científica, competência ética e antropológica” 

(Sujeito XMY). Significa que o professor-orientador precisa possuir conhecimento 

metodológico, conhecimento do objecto a ser pesquisado, conhecimento dos princípios 

éticos e o conhecimento da personalidade do homem. 

Também foi assinalável que o professor-orientador deve “[...] velar pelas normas do 

trabalho científico, ajudar o estudante, [...], orientar o estudante a fazer o trabalho de 

acordo com as normas [...]” (Sujeito XAY).   

O professor-orientador, enquanto director de trabalhos, leitor e revisor (Riolfi e 

Andrade 2009), promove ambientes que permitem o orientando adquirir capacidades 

de reflexão para identificação das fragilidades do trabalho, tal como podemos perceber 

nos seguintes depoimentos:  

“tem que ter a capacidade de cultivar e dar alguns indícios que fazem com que 

o seu educando venha a desabrochar também as suas ideias” (Sujeito XMY)  

“agora vai ler o capítulo tal, leia o capítulo tal e o capítulo tal do meu trabalho. 

[...], ainda não li aquele trabalho, estou a retificar ali algumas coisas. Quer dizer, 

ele próprio deu conta dos erros que cometeu” (Sujeito XAY). 

Para despertar no aluno esta capacidade, o professor-orientador precisa indicar a 

bibliografia específica relacionada com a temática, pois, para além de favorecer a 

construção do enquadramento teórico e conceptual do trabalho, também constitui 

como um dos quesitos que lhe são cominadas das múltiplas existentes (ponto 4º, do art. 

7, regulamento de TFC), o que, até certo modo, enuncia a imagem do professor-

orientador especialista. Neste contexto, os sujeitos comentaram da seguinte forma: 

 “[...]como o trabalho dele tinha muitas semelhanças com o meu, eu tive o 

cuidado do meu trabalho não cair na mão dele [risos] dei-lhe toda a bibliografia 

menos a minha tese. Depois de ele fazer tudo, peguei na minha tese, agora vai 

ler isto”. (Sujeito XAY) 
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“Mas, é o orientador que foi buscar a bibliografia e orienta as diretrizes. O 

orientador tem que saber mesmo orientar, [...]”. (Sujeito XRY) 

A relação professor-orientador e aluno é um dos aspectos a ter em conta no processo 

da elaboração do TFC, podendo este ser saudável numa vertente diacrônica sem 

impasses no contacto. Assim, “quando existir a boa cooperação entre o tutor e o 

candidato as coisas saem muito bem”! (Sujeito XRY) 

Todos estes pressupostos concorrem para o sucesso da investigação, pois a 

predisposição do professor-orientador e os dispositivos mobilizados, durante o 

processo, se configuraram como recursos para o aluno concretizar os objectivos da 

pesquisa, isto é, ter uma “visão de como conduzir o estudante a alcançar os objectivos” 

(Sujeito XAY)  

Porém, as práxis relacionadas aos TFC no contexto da instituição denunciam um 

quadro desfavorável, fundamentalmente a pessoa do professor-orientar, na medida em 

que são observáveis actos que violam os princípios éticos da investigação como colocar 

interesses pessoais na orientação através da comercialização dos TFC, como se pode 

perceber: 

actualmente eu estou contra os orientadores, praticamente já não estou de 

acordo com estes orientadores que tem, porque existe mais interesses 

pessoais. O trabalho do orientador é mesmo orientar, hoje às vezes temos, ou 

é o tutor que faz ou é o estudante que faz, quer dizer que o estudante faz da 

sua forma, ou o tutor porque tem interesse, interesses pessoais faz e depois é 

só defender. (Sujeito XRY) 

Alguns aspectos sinalizam falta de ética, como é a referenciada comercialização dos 

TFC, sendo um dos factores reveladores da não cientificidade dos trabalhos, provocando 

a recorrência da repetição das mesmas temáticas como se pode perceber no seguinte 

testemunho: 

Mas é aquilo que às vezes estão mais no mercado, o mercado está a mudar já 

não há cientificidade, por isso é que não estou lá bem de acordo com os actuais 

TFC. Porque, se formos analisar de forma profunda, a maior parte dos trabalhos 

estão a falar [tratar] a mesma coisa (Sujeito XRY).   

As expressões repetidas vezes proferidas pelos participantes como “o orientador tem 

que orientar”, “O orientador tem que saber mesmo orientar”, “que o orientador 
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conheça o seu verdadeiro papel”, “quem tem que fazer é o estudante” e “a tarefa do 

tutor é orientar”, torna visível um cenário anímico exposto anteriormente, dando 

substância a preposição de que alguns professores-orientadores são mais mercadores 

do que verdadeiros orientadores. Por esta razão, é visível o seguinte desabafo por parte 

do sujeito XRY:  

“já não oriento TFC, eu já estou perto de oito anos que não oriento os TFC. 

[...]Só que, depois, começou a existir muita ‘trafulha’, muita trafulha mesmo, 

houve situações (...), não quero mais isso. Para não me corromper neste 

pacote, não quero já.” 

Em síntese, o papel do professor-orientador assenta-se num conjunto de acções a ter 

em conta no processo de orientação, fazendo com que se torne como guia e auxiliador 

do projecto de investigação do aluno. A missão deste é orientar o aluno para alcançar 

os intentos da sua pesquisa e não comercializador do TFC. 

 

7. Conclusões 

Os resultados obtidos através da revisão da literatura e das entrevistas relacionados 

ao papel do professor-orientador no processo de TFC permitem sinalizar três aspectos 

fundamentais: 

A conclusão do plano curricular conforma-se como requisito aceitável do aluno para 

elaboração do TFC, especificamente a monografia, pelo que os demais quesitos do perfil 

académico e/ou científico postulados pelo regulamento não são observados a nível dos 

departamentos. Ou seja, o contrassenso entre as orientações prescritivas do 

regulamento de TFC e do plano de estudos dos cursos constitui justificativa para aceitar 

todos alunos para a elaboração da monografia, independentemente se demonstrou ou 

não, durante o percurso académico, inclinação investigativa. 

O grau académico de Doutor e de Mestre, bem como a linha de investigação, 

constituem principais requisitos para a selecção dos professores-orientadores segundo 

o normativo. Porém, os resultados apontaram para uma prática em que prevaleça a 

selecção aleatória nos procedimentos administrativos-burocráticos de distribuição dos 

professores-orientadores, isto é, as directrizes objectivas não são observadas. 
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Para o processo de orientação de TFC, atribui-se ao professor-orientador uma 

pluralidade de competências a serem evidenciadas para a concretização dos objectivos 

de investigação tratados pelo aluno, velando sempre pelo cumprimento do cronograma 

da investigação. No contexto real, alguns professores-orientadores não cumprem com 

as suas obrigações (papéis) escudando-se de observar os princípios éticos da 

investigação. 

 

Notas de Rodapé 

1Pacote completo é um termo local utilizada para designar a venda da monografia por parte 
do orientador. 
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Resumo: 
O desafio que está colocado a todas as Instituições de Ensino e Formação 
(IEF) é o de passar das ações pontuais associadas à sustentabilidade, para 
uma estratégia de SUSTENTABILIDADE, com verdadeiras políticas de 
resposta aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Mais 
ambiciosa é a ideia de integrar a Sustentabilidade com a Qualidade e com a 
Responsabilidade Social, colocando este triângulo no centro da gestão das 
organizações, no quadro de uma preocupação crescente com a igualdade e 
equidade na educação. A recolha de Boas Práticas junto da meia centena de 
instituições que compõem a Comissão Setorial para a Educação e Formação 
decorreu, numa primeira fase, durante um período que não chegou a um 
ano, e foi bem reveladora dos diferentes estágios da abordagem aos ODS. 
Ficou patente que muitas das iniciativas resultam de práticas anteriores de 
responsabilidade social, que há uma forte preocupação com a ligação à 
comunidade, e que o território passou a ser um elemento chave na 
diferenciação do posicionamento de cada instituição. A edição do Ebook 
Sustentabilidade – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas 
práticas das Instituições de Ensino e Formação deve ser olhada como mais 
uma etapa no acompanhamento que a CS/11 tem mantido do trabalho 
desenvolvido nas IEF,  traduzido no Plano de Ação 2021 que se desenvolve 
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em três frentes: ODS nas IEF (atualização do Ebook); Agenda para a 
Qualidade 2030; Sistemas de Gestão da Qualidade. 

 

Palavras-chave: Boas Práticas, Educação e Formação, Gestão da Qualidade, 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

 

Abstract: 
The challenge facing all Education and Training Institutions (ETI) is to move 
from specific actions associated with sustainability to a strategy of 
SUSTAINABILITY, with real policies in response to the 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs). More ambitious is the idea of integrating 
Sustainability with Quality and Social Responsibility, placing this triangle at 
the center of organizational management within the framework of a growing 
concern with equality and equity in education. The collection of Good 
Practices from the fifty institutions that make up the Sectorial Commission 
for Education and Training, which took place, in a first phase, during a period 
that did not reach a year, was very revealing of the different stages of the 
approach to the SDGs. It was clear that many of the initiatives result from 
previous practices of social responsibility, and that there is a strong concern 
with the connection to the community and that the territory has become a 
key element in differentiating the positioning of each institution. The edition 
of the Sustainability Ebook – Sustainable Development Objectives (SDG) in 
the practices of Education and Training Institutions should be seen as 
another step in the follow-up that CS/11 has maintained, through the edition 
of other E-books, of the work developed in the ETI, translated into the 2021 
Action Plan that develops on three fronts: SGD in the ETI (Ebook update); 
Agenda for Quality 2030; Quality Management Systems. 

 

Keywords: Eduction and Trainning, Good Practices, Quality Management, 
Sustainable Development Goals. 

 

 

1. Introdução 

O termo SUSTENTABILIDADE há muito que entrou no diálogo diário das aulas em 

todos os níveis de Ensino e nas ações de formação, sendo também comum em 

conferências e seminários, no meio empresarial e nas associações de desenvolvimento. 

Tornou-se tão habitual que, arriscamos dizer, passou a ser uma “moda” falar de 

sustentabilidade e associá-la a todas as iniciativas e estudos. E quando as palavras 

começam a ser tomadas pelo marketing e publicidade, nada melhor do que reforçar o 

seu significado e dar-lhes corpo através de objetivos concretos e percetíveis para 
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qualquer cidadão. Foi exatamente isso que fez a ONU quando, em 2015, desdobrou um 

ambicioso plano para o Mundo em 17 objetivos muito concretos e que nos obrigou, a 

todos, a olhar os problemas do Planeta, das Pessoas, da Prosperidade e da Paz de forma 

holística e integrada, promovendo o estabelecimento de Parcerias para o cumprimento 

desses 17 objetivos “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Um aspeto interessante dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) é que, salvo raras exceções, são todos de uma 

enorme transversalidade, sendo quase impossível um tratamento individualizado. No 

entanto, há um que podemos considerar o epicentro de uma chamada de atenção para 

os políticos e responsáveis: o ODS 4 – Educação de Qualidade, uma vez que acentua a 

necessidade de um cidadão preparado para compreender as suas próprias 

responsabilidades na mudança de paradigma e os desafios do futuro. 

Por outro lado, é nossa convicção que este projeto partilhado para agora e para o 

futuro baseado em cinco eixos de atuação - Paz, Pessoas, Planeta, Prosperidade e 

Parcerias - no caso das IEF, pode e deve ser integrado nos seus Sistemas de Gestão da 

Qualidade (SGQ) uma vez que, tratando-se de Educação e Formação, ambos (o 

cumprimento dos ODS e os SGQ das IEF) têm como objectivo primário a satisfação de 

todas as pessoas, da sociedade, do Mundo, uma vez que é missão das IEF educar e 

formar os cidadãos de amanhã. 

As vantagens da integração dos ODS nos SGQ das IEF foram identificadas na “Agenda 

Estratégica para a Qualidade 2030” do Fórum Qualidade (IPQ, 2019) quando identificou 

como prioridade a necessidade de “Fomentar ajuste dos sistemas da qualidade aos 

desafios societários relacionados com os princípios da sustentabilidade e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) assumidos pelas Nações Unidas, garantindo que 

processos de normalização, medição e certificação se alinham com a correspondente 

Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030”. 
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2. Plano de Ação  

De acordo com o Plano de Ação (PA) da Comissão Setorial para a Educação e 

Formação (CS/11) para o triénio 2019-2021, a Comissão e as IEF nela representadas 

propuseram-se trabalhar a temática dos ODS. 

No ano 2019 a CS/11 iniciou este projeto a 3 anos tendo adotado a Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas (ONU) com a promoção de um trabalho conjunto entre 

os diversos setores da educação e formação, tendo como base os ODS. O trabalho 

desenvolvido pelos representantes das IEF consistiu no levantamento de boas práticas 

de sustentabilidade nas suas instituições. 

Para o efeito, foi lançado o desafio aos membros da Comissão para uma abordagem 

à sustentabilidade, consubstanciada no cumprimento dos ODS, independentemente do 

setor e do nível de atuação individual. Na perspetiva da Educação e Formação, tal passa 

não apenas pelas políticas e estratégias das organizações representadas na CS/11 mas, 

também, e talvez acima de tudo, pela atitude de cada um dos membros destas 

organizações, como habitante de um planeta em dificuldade em termos do equilíbrio 

ecológico e da coesão social, promovendo em cada IEF uma cultura de Qualidade Total. 

As Instituições de Educação e Formação têm uma responsabilidade acrescida dada a 

influência que exercem na melhoria dos comportamentos e assunção de valores básicos 

da sociedade democrática e sustentável. 

A metodologia prevista no PA apontava para um momento inicial de reflexão que 

passou por um exercício interno ao grupo para identificar os principais problemas e 

dificuldades das suas instituições e sua interligação com os diversos ODS, constituindo-

se como um fator de motivação para uma reflexão sobre este tema em cada uma. 

Esta primeira etapa de reflexão foi o ponto de partida para um diagnóstico individual 

que permitiu um mapeamento das atividades desenvolvidas em cada uma das IEF 

presentes na CS/11. Desta forma foram criadas condições para o preenchimento de 

Fichas de Boas Práticas (BP) para posterior partilha e publicação. 

Por outro lado, foi também feita uma call para que algumas das práticas fossem 

apresentadas presencialmente (CS/11 Talks), nas reuniões mensais e no Encontro anual 

da CS/11, reforçando-se a divulgação e partilha de projetos e iniciativas inseridos na 

política e estratégia de sustentabilidade das IEF, em ligação estreita com os ODS. 
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Tabela 1 – Caracterização da CS/11 
Composição  Ensino Superior (Universidades, Politécnicos, Ensino Público e Privado) 

Ensino Básico e Secundário 
Ensino e Formação Profissional (Escolas Profissionais, ANESPO, ANQEP, 
ATEC, CITEFORMA, DGERT, IEFP, IPQ, ISQ, Forma-Te, Turismo de Portugal) 
Entidades e Associações ligadas à Educação e Formação (CNE, CONFAP, UGT) 

Representação  Ensino Superior – 63% 
Universitário – 44% 
Politécnico – 34% 
Outro – 16% 
Associações e Agências – 6% 

Distribuição 
Geográfica 

Todo o País incluindo Açores e Madeira 

Cobertura Lisboa – 50% 
Porto – 10% 
Coimbra – 10% 
Outros Distritos – 30% 

Participação  Assiduidade (média) nas reuniões plenárias – 75% 
 

 

3. Ebook – Resultados alcançados 

No ano 2021, decorrente do trabalho realizado pelas IEF representadas na CS/11 nos 

anos 2019 e 2020, o IPQ editou e publicou um ebook “Sustentabilidade – Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas práticas das Instituições de Ensino e 

Formação” de acesso livre, no qual a  Comissão apresenta o resultado do trabalho 

desenvolvido no ano 2019. 

Este E-book teve como principal objetivo identificar e divulgar Boas Práticas das 

Instituições de Ensino e de Formação que contribuem, de forma positiva e eficiente, 

para o cumprimento dos ODS, para a promoção da Qualidade e para potenciar a 

melhoria contínua do ensino e contou com contributos voluntários de IEF representadas 

na CS/11, apresentando um conjunto de 47 BP que contribuem para o cumprimento de 

diferentes ODS. Estas BP são apresentadas nesta obra, identificando o seu caracter 

inovador, a sua transferibilidade, modo de implementação e monitorização da mesma 

com o objectivo de potenciar a sua replicação por outras IEF. 

 Para além das fichas de BP sistematizadas constam também desta publicação as 

“CS/11 Talks” apresentadas e discutidas em várias reuniões de trabalho e as 

comunicações e os resultados do Encontro que a CS/11 promoveu no dia 14 de 

novembro de 2019, no ISCTE - IUL uma vez que o tema escolhido para o Encontro desse 
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ano foi "Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável: Educação de Qualidade". Dando 

continuidade ao trabalho desenvolvido em 2019, este Encontro teve como objetivo a 

partilha de conhecimentos e troca de experiências entre IEF que pudessem contribuir 

para o cumprimento dos ODS, com foco particular no ODS 4 – Educação de Qualidade, 

e complementou o Seminário “Novos modelos de gestão da qualidade e o cumprimento 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” que o ISCTE-IUL organizou na manhã do 

mesmo dia, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Qualidade. 

Uma breve análise das 47 fichas de Boas Práticas tratadas permite-nos apresentar os 

seguintes dados quanto aos ODS identificados com maior frequência: 

 

Tabela 2 – Lista das CS/11 Talks 
ODS Descrição Frequência 

ODS 4 Educação de Qualidade 39 
ODS 17 Parcerias 17 
ODS 10 Redução das Desigualdades 14 
ODS 12 Garantir padrões de consumo responsáveis/sustentáveis 13 

 

Cruzando estes dados com as principais áreas temáticas e com o nível de integração 

estratégica das iniciativas identificadas nas Fichas de Boas Práticas, constatamos que 

ainda existe um peso razoável da perspetiva da Responsabilidade Social que nos conduz 

para uma certa exteriorização da questão da Sustentabilidade (14 fichas em 47) mas, 

por outro lado, temos 19 iniciativas claramente assumindo a questão da 

Sustentabilidade na própria entidade ao nível das suas políticas e estratégia da 

organização (apenas em 6 situações parece não ser evidente a integração estratégica). 

Quanto às instituições participantes foram, na sua maioria, do Ensino Superior (33 

das 47 Fichas). A este facto não é alheia a circunstância de a CS/11 contar uma 

percentagem elevada de representações das Universidades e Politécnicos. 

 

4. CS/11 TALKS 

Em 2019, os membros da CS/11 foram desafiados a apresentar comunicações 

relacionadas com os temas da Qualidade e da Sustentabilidade nas IEF. Desta forma 

realizaram-se debates, em sessão plenária da CS/11, com o objetivo de partilhar 

informação e aprofundar os conhecimentos dos seus membros, promovendo o 

enriquecimento pessoal e institucional. 
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No âmbito da Qualidade, as comunicações procuraram refletir sobre a importância 

das estratégias e das práticas de gestão da qualidade das IEF, através de uma cultura 

baseada na avaliação regular, na autorregulação, e no controlo subsequente da 

implementação de melhorias resultantes da avaliação. Foram ainda identificados 

instrumentos de avaliação da qualidade fundamentais para o funcionamento das 

instituições. 

Quanto ao tema da Sustentabilidade foram partilhadas as BP de implementação 

desta temática nas IEF tendo ficado patente, desta partilha, o papel fulcral que as IEF 

podem, devem e estão a assumir na educação e sensibilização da sociedade para a 

adoção de estilos de vida sustentáveis no quotidiano, contribuindo para o 

desenvolvimento contínuo de cidadãos mais responsáveis. 

 

Tabela 3 – Lista das CS/11 Talks 
QUALIDADE 

Avaliação e qualidade no 
ensino básico e secundário 

Rodrigo Queiroz e Melo, Conselho Nacional de Educação, 08 de maio de 2019 
Local: IPQ 

Gestão da qualidade no ensino 
superior 

Maria João Rosa, Universidade de Aveiro, 08 de maio de 2019 
Local: IPQ 

SUSTENTABILIDADE 

O ensino profissional e os ODS Guilherme Rocha, Escola Técnica e Profissional da Moita, 05 de junho de 2019 
Local: ISEG, Lisboa 

Indicadores de desempe-nho 
no ensino superior - O caso da 
sustentabilidade 

Ricardo J. Machado, Universidade do Minho, 05 de junho de 2019 
Local: ISEG, Lisboa 

A inspeção e a garantia da 
qualidade e da inclusão na 
educação 

Pedro Valadares, Inspeção Geral da Educação e Ciência, 05 de junho de 2019 
Local: ISEG, Lisboa 

O sistema de gestão ambiental 
do ISCTE: um modelo de 
integração qualidade-
sustentabilidade 

Carla Farelo, ISCTE - IUL, 10 de julho de 2019 
Local: IFP, Lisboa. 

Complexidade, fundamen-
talismo e inclusão 

David Rodrigues, Conselho Nacional de Educação, 18 se setembro de 2019 
Local: IPQ 

Estratégias para o sucesso 
sustentado – num ambiente 
complexo, exigente e em 
constante mutação 

Teresa Guimarães, CITEFORMA 
18 se setembro de 2019 
Local: IPQ 

GENEE - Grupo para os 
Estudantes com Necessida-des 
Educativas Especiais 

Carla Boura e Carolina Ferreira, IST, 09 de outubro de 2019 
Local: IPQ 

Dia da Responsabilidade Social 
no Técnico 

Carla Boura, IST, 09 de outubro de 2019 
Local: IPQ 

Orientation week Sara Rodrigues Correia, IST 09 de outubro de 2019 
Local: IPQ 

Sustentabilidade e Qualidade 
no IP de Setúbal 

Carlos Mata e Ana Martins, IPS 09 de outubro de 2019 
Local: IPQ 

Setúbal e o Ambiente Maria José Cruz e Tomásia Ferreira, Agrupamento de Escolas Luísa Todi 
(Setúbal), 09 de outubro de 2019 
Local IPQ 
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Para uma educação participada 
no Concelho de Setúbal - de 
mãos dadas com a cidade 
educadora 

Elisabete Cavaleiro e Lígia Santos, COSAP ,09 de outubro de 2019 
Local: IPQ 

Escola inclusiva IPVC Ana Teresa Oliveira, (IPVC, 09 de outubro de 2019 
Local: IPQ 

 

 

5. Conclusões 

O trabalho desenvolvido nos anos 2019 e 2020 pela CS/11 despertou tanto interesse 

nas IEF representadas na Comissão que se entendeu dar-lhe continuidade e, por esse 

motivo, no ano 2021 foi criado um subgrupo de trabalho constituído com o objetivo de 

contribuir para a integração dos ODS nas IEF, que integra 23 IEF da Comissão. 

Foram estabelecidos como outputs a realização de 4 sessões de trabalho entre grupos 

dos vários setores das IEF ao longo do ano de 2021, a elaboração das “Fichas ODS em 

ação”, refletidas neste ebook, e por último a elaboração de uma matriz de auto-

avaliação da implementação dos ODS para as IEF, a ser desenvolvida no âmbito de uma 

dissertação de Mestrado de Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade do ISCTE, 

prevendo-se a sua conclusão em junho de 2022. 

A reflexão e partilha nas reuniões do grupo temático sobre a integração dos ODS nas 

IEF (GT1), permitiu constatar que os contributos para o cumprimento dos ODS nas 

instituições seguem metodologias de desenvolvimento e fases de implementação 

distintas. O facto deve-se à diversidade (i) das áreas de missão presentes no GT1, (ii) das 

áreas científicas de cada Instituição, (iii) da metodologia aplicada no desenvolvimento 

da integração dos ODS, (iv) da tipologia e cultura da Instituição, e (v) dos agentes 

envolvidos. 

Assim, a CS/11 e o IPQ estão a preparar um 2º volume do Ebook Sustentabilidade – 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas práticas das Instituições de 

Ensino e Formação, também de acesso livre, para continuar a partilha das fichas “ODS 

em Ação”, convictos de que cada experiência pode ser enriquecedora para a 

identificação de possíveis abordagens à integração do ODS nas Instituições de Educação 

e Formação, estando prevista também a partilha de novas Fichas de Boas Práticas, 

dando continuidade ao trabalho desenvolvido no volume anterior. 
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Resumo: 
São diversos os estudos que retratam as motivações e os impactes, 
decorrentes da implementação dos requisitos ISO 9001 e a sua certificação, 
no contexto das organizações. Da análise desses estudos verificam-se 
conclusões contraditórias. 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o aprofundamento do 
conhecimento no que concerne à identificação das diferentes motivações e 
estabelecimento de relações dessas motivações com os benefícios internos 
e externos a alcançar pelas organizações. 
O estudo realizado numa empresa do setor metalomecânico e que pretende 
comparar o desempenho da empresa antes e depois da certificação, está 
suportado pela recolha da perceção da gerência e dos trabalhadores, através 
de entrevistas estruturadas e questionários, bem como pela análise dos 
principais indicadores da empresa. 
Deste trabalho resulta a confirmação de vários pressupostos relativos a 
impactes positivos e negativos quer a nível interno como a nível externo, 
encontrados na revisão da literatura. 

 

Palavras-chave: Indústria metalomecânica; certificação; ISO 9001, Gestão 
da qualidade. 

 

Abstract: 
Various studies portray the motivations and impacts arising from 
implementing the ISO 9001 requirements and its certification within the 
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context of organisations. From the analysis of these studies, there are 
contradictory conclusions. 
The objective of the present study is to contribute to the deepening of 
knowledge concerning the identification of different motivations and the 
establishment of relationships of these motivations with the organisations' 
internal and external benefits. 
The study carried out in a company of the metalworking sector and which 
intends to compare the company's performance before and after 
certification, is supported by the collection of the perception of the 
management and workers, through structured interviews and 
questionnaires, as well as by the analysis of the company's leading 
indicators. 
This work results in the confirmation of several assumptions concerning 
positive and negative impacts, both internally and externally, found in the 
literature review. 

 

Keywords: metal mechanics industry; certification; ISO 9001; Quality 
management. 

 

 

1. Introdução 

Em tempos de constante mudança, a importância dos sistemas de gestão da 

qualidade (SGQ) é cada vez mais um garante da qualidade do produto e/ou serviço de 

uma forma consistente e desejada. Os motivos dessas mudanças devem-se à intensa 

competição entre as organizações, dentro e fora dos seus países de origem, à diminuição 

das barreiras comerciais, com a criação de grandes blocos económicos e à diminuição 

do crescimento económico mundial. Sendo o mundo empresarial bastante competitivo, 

as organizações tendem-se a destacar para permanecerem no mercado, sendo forçadas 

a adotar estratégias de gestão para conseguirem marcar a sua posição. (Heras e 

Casadesús, 2005; Kirkham et al., 2014). 

O sistema de gestão da qualidade de uma organização consiste num conjunto de 

disposições, planeadas e sistemáticas, adotadas pela mesma e subjacentes à 

implementação do SGQ, garantindo a conformidade dos produtos e consequentemente 

a confiança e satisfação dos clientes. Por isso, as motivações que levam à 

implementação do SGQ podem ser de natureza externas e/ou internas. 
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A indústria metalúrgica e metalomecânica em Portugal é o setor de atividade com 

maior volume de exportação, cerca de 18.333M€ em 2018, representando cerca de 14% 

do PIB, segundo dados da Associação dos Industriais Metalúrgicos Metalomecânicos e 

Afins de Portugal (AIMMAP) (AIMMAP, 2020). Os estudos nesta área de atividade são 

escassos, por isso, como este setor tem uma elevada representatividade no distrito de 

Aveiro pretendeu-se efetuar um levantamento sobre o impacte da certificação ISO 9001 

numa empresa metalomecânica desta região. 

 

1.1. Implementação de sistemas de gestão da qualidade 

A ISO 9001 é uma norma lançada pela ISO em 1989 (Standards, 2019). A norma foi 

revista várias vezes, tendo sido publicada a última versão em 2015 e foca-se no 

desempenho organizacional para o cumprimento dos requisitos do cliente, legais e 

regulamentares. Exige às organizações que procedam à gestão dos processos para 

atingir os resultados desejados, recorrendo ao pensamento baseado no risco. Além 

disso, exige que a gestão de topo assuma maior envolvimento nas atividades do SGQ e 

dá maior enfase à monitorização do desempenho, utilizando o ciclo PDCA “Plan-Do-

Check-Act” (Manders et al., 2016). 

As empresas que implementam os requisitos do SGQ, possuem uma série de 

benefícios que podem ser classificados como internos e externos (Garvin, 1988). 

Os benefícios de natureza interna emergem do ambiente de recursos humanos. Esses 

benefícios são manifestados através do aumento da eficiência interna e da melhoria do 

ambiente de trabalho`, o que por sua vez, favorece a participação dos trabalhadores na 

gestão da empresa e na prossecução do objetivo comum: a melhoria da qualidade. Do 

ponto de vista tecnológico, obtém-se uma maior racionalização dos processos. Assim, 

ao analisar e documentar os diferentes procedimentos da empresa, todas as possíveis 

deficiências podem ser detetadas e corrigidas, e um grande número de situações em 

que os esforços são duplicados, podem ser eliminados. Tudo isso, produz uma redução 

nos custos a médio e a longo prazo, bem como uma melhoria na produtividade e 

eficiência (Garvin, 1988). 
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1.2. Impacte da implementação da ISO 9001 nas PME 

Não há estudos conclusivos sobre os efeitos positivos gerados nas empresas PME. 

Alguns estudos relatam que por um lado é mais difícil porque faltam recursos e o 

investimento financeiro inicial para a obtenção da certificação é mais relevante para 

este tipo de empresa (Gustafsson et al, 2001; Ismyrlis e Moschidis, 2013; Lee e Palmer, 

1999; Rodríguez-Escobaret al., 2006b). 

A implementação dos requisitos ISO 9001 está associada a vários custos monetários, 

nomeadamente o custo de preparar as organizações para a implementação, formações, 

o custo da certificação e posteriormente a manutenção de um sistema de certificação 

(Pires, et al., 2013).  Porém, as empresas têm a expetativa de obter benefícios e de 

recuperar o investimento realizado (Alič, 2014; Heras-Saizarbitoria et al., 2010; (Magd, 

2008; Sampaio et al., 2010). No entanto, esses investimentos nem sempre são 

compensados pelos resultados positivos alcançados (Psomas, 2013). Tudo isso parece 

indicar que a obtenção da certificação não é suficiente em termos financeiros para a 

empresa, mas existem os fatores internos que podem condicionar resultados positivos 

(Boiral, 2011; Lee, et al., 2009; Psomas, et al., 2010). 

Outros estudos relatam ainda, que os benefícios são semelhantes para todas as 

empresas, que não há influência no tipo de empresa, uma vez que a obtenção de 

resultados positivos estão relacionados com outros aspetos e não com a dimensão da 

mesma, embora em pequenas empresas a perceção dos efeitos possa ser mais lenta 

(Bayati e Taghavi, 2007; Llopis e Tarí, 2003; Lee et al., 2009; Psomas et al., 2010; (Wilson 

et al., 2003). Todavia, os benefícios nas empresas pequenas podem ser maiores, uma 

vez que o ponto de partida em termos de gestão da qualidade é menor, portanto as 

oportunidades de melhoria são superiores (Gotzamani e Tsiotras, 2001). 

 

1.3. Certificação de sistemas de gestão da qualidade 

A certificação de sistemas de gestão da qualidade é o processo através do qual uma 

entidade acreditada para o efeito – a entidade certificadora – declara através da emissão 

de um certificado de qualidade que o sistema de gestão de uma dada empresa, cumpre 

os requisitos da norma ISO 9001. 
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Muitas organizações utilizam a certificação como publicidade para os seus produtos 

ou serviços, no entanto, a certificação por si só, não é um garante do sucesso de 

determinada organização, mas apenas, e somente, atesta que as organizações seguem 

adequados processos de produção e nada confirmam sobre a estratégia ou o seu 

posicionamento no mercado. Assim, as organizações decidem implementar o SGQ e 

serem certificadas pela norma ISO 9001 por motivações internas (proativa) e motivações 

externas (reativa) (Rodríguez-Escobar, et al. 2006a; Sampaio, et al, 2009). 

Ao longo do tempo, vários foram os trabalhos publicados que confirmam estas 

constatações. Já em 1995 (Taylor, 1995) realizou um estudo acerca da certificação no 

Reino Unido e verificou-se que maioritariamente, esta, era requerida pela indústria. Os 

motivos para a procura de certificação foram vários, salientando-se como principais: a 

pressão do cliente; a melhoria da eficiência; o aumento da produtividade e as vantagens 

em termos de marketing, da imagem de um produto de maior qualidade. De igual modo, 

em 2002 um estudo semelhante revelou que as empresas espanholas procuravam a 

certificação motivadas por uma melhor posição competitiva no mercado (fator externo) 

e maior eficiência através das correções de melhoria integral (fator interno). O estudo 

divulga também como a ISO 9001 contribuiu para a obtenção de benefícios internos em 

termos de recursos humanos, racionalização do processo, produtividade, controlo de 

custos e aumento da conta de resultados financeiros, reforçando a ideia de que a 

certificação deve ser o primeiro passo na da prossecução da qualidade total (Santos e 

Escanciano, 2002). 

Similarmente, em Portugal a certificação aponta em primeiro lugar para a melhoria 

da sua imagem, do seu sistema de gestão da qualidade e do acesso a novos mercados e 

clientes (Furtado, 2003). 

Na motivação externa as organizações pretendem dar resposta a certas pressões que 

podem ser geradas pela concorrência e/ou pelos próprios clientes, as empresas 

concentram-se nas expectativas e necessidades das partes interessadas. Podem 

também decidir por estímulos externos, que podem consistir em incentivos 

governamentais (exemplo: programa Portugal 2020).  Quanto às razões proativas, isto 

é, as motivações internas, as empresas tomam a própria iniciativa, estão realmente 

comprometidas com a melhoria contínua de seus processos internos e, portanto, 
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querem alcançar a melhoria dos processos organizacionais. (Boiral e Amara, 2009; 

(Heras-Saizarbitoria, et al., 2010; Sampaio, et al., 2010). 

São exemplo de motivações externas as que predominam para obtenção da 

certificação devido a: pressões de concorrentes e parceiros estrangeiros; manter e 

aumentar participação no mercado; responder e aceitar incentivos do governo; 

responder aos requisitos dos clientes; melhorias da imagem da empresa; vantagem de 

marketing; (Bhuiyan e Alam, 2005; Martínez-Costa et al., 2008; Magd e Curry, 2003; 

Douglas et al., 2003). Algumas empresas também afirmam que é importante a melhoria 

da qualidade do produto/serviço bem como melhorar a eficiência do sistema da 

qualidade (Bhuiyan e Alam, 2004). Porém, há estudos que revelam motivações internas 

na origem da certificação (Carmona-Calvo, et al., 2016; Chang e Lo, 2005; Fotopoulos, 

et al., 2010; Gotzamani e Tsiotras, 2002; Magd, 2008; Willar, et al., 2015). 

De salientar, porém, que as empresas que procuram a certificação ISO 9001 por 

razões externas são suscetíveis de falhar ou obter menos benefícios devido ao seu foco 

ser muito restrito. Por outro lado, as empresas que procuram certificação para melhorar 

a qualidade de produtos e/ou serviços tendem a obter maiores benefícios do processo 

de certificação, podendo ter um efeito positivo e significativo no desempenho 

operacional, mas um efeito debilmente positivo, quanto ao desempenho do negócio 

(Feng et al. 2007). 

Todavia, cada vez mais, o modelo de gestão da qualidade disponibilizado pela norma 

ISO 9001 serve de referência a nível internacional a um vasto de número de 

organizações, atingindo a 31 de dezembro de 2018, o número de 1.180.965 

organizações com sistemas de gestão da qualidade certificados, entre as quais 100.434 

do setor metalomecânico (ISO, 2018). 

 

1.4 Os efeitos da implementação da ISO 9001 

Vários estudos revelam que as motivações que levaram as empresas a obter a 

certificação são importantes para explicar o impacte que teve a ISO 9001 na organização 

(Del Castillo-Peces, et al., 2018). Estudos de investigação sobre os efeitos da ISO 9001 
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no desempenho mostraram resultados mistos: uns refletem que não obtiveram 

benefícios enquanto outras investigações revelam que beneficiaram da implementação. 

Na tabela 1 pretendeu-se realçar, de acordo com diversos autores, os efeitos 

positivos e negativos que podem ser internos ou externos decorrentes da 

implementação de requisitos ISO 9001 e posterior certificação do sistema. 

 

Tabela 1 – Impactes da certificação ISO 9001 

Impactes Autores 
Impactes positivos – internos: 

 Melhoria da gestão da produção/qualidade do 
processo, planeamento sistematizado, controlo 
interno (deteção de não conformidades) com 
redução das não-conformidades e reclamações;  

 Redução de custos logísticos e de produção, 
consistência em toda a organização; 

 Gestão de recursos humanos: estabelecimento de 
funções e de responsabilidades, ambiente de 
trabalho disciplinado, melhoria da comunicação e 
dos sistemas de sugestões de funcionários, redução 
de absentismo, maior satisfação e motivação no 
trabalho; 

 Maior controlo sobre os fornecedores; 
Impactes positivos – externos: 

 Melhoria da imagem no mercado;  
 Aumento da inovação e melhoria da 

competitividade; 
 Acesso mais fácil a novos clientes e mercados;  
 Melhoria do atendimento ao cliente e aumento da 

confiança do mesmo. 

(Boiral e Amara, 2009) 
(Heras, et al., 2002) 
(Martínez-Costa e Martínez-Lorente, 2003) 
(Wilson,et al., 2003) 
(Bernardo, et al. 2015)  
(Fa et al., 2004) 

 (Douglas et al., 2003) , 
 (Gotzamani e Tsiotras, 2002)  
 (Sampaio et al., 2009)  
 (Tarí, et al., 2012) 
(Chiarini, 2016) 
(Bhuiyan e Alam, 2005) 

Impactes negativos – internos: 
 Altos encargos financeiros com consultoria / 

formação / implementação; 
 Excessiva burocracia; 
 Resistência dos trabalhadores à mudança; 
 Duplicação de tarefas; 
 Alto nível de complexidade: criação de 

documentação desnecessária e aumento de tempo 
dedicado a registar e atualizar documentação;  

 A implementação é demorada e condiciona o normal 
funcionamento das atividades operacionais. 

 Dificuldades em atender os requisitos da norma. 

(Chiarini, 2016) 
(Romano, 2000) 
(Boiral & Amara, 2009) 
(Heras et al., 2002) 
 (Martínez-Costa e Martínez-Lorente, 2003) 
 ( Wilson et al., 2003) 

 

Sampaio (2009) refere que há uma opinião consensual de que os resultados/impactes 

da ISO 9001 estão relacionados com as motivações da certificação da empresa. Se o 

objetivo predominante na ambição de implementar e certificar for melhorar realmente 

os processos e sistemas internos em vez de motivados por questões externas (pressões 
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de clientes e de marketing entre outras), os benefícios da certificação são maiores, tal 

como: o planeamento é sistematizado, melhora a produção porque passa a existir um 

controlo maior sobre o que é fabricado ou serviço prestado, desta forma reduz custos 

em retrabalho/reclamações acabando pelo cliente ganhar mais confiança no fornecedor 

(Boiral e Roy, 2007; Del Castillo Peces, et al., 2014; Llopis e Tarí, 2003; Williams, 2004; 

Withers e Ebrahimpour, 2001; Jang e Lin, 2008; Prajogo, 2011; Singels, et al., 2001). 

Enquanto, se a motivação for principalmente externa, obterão principalmente 

benefícios externos (conquista de novos mercados, novos clientes, entre outros), além 

disso, correm um alto risco porque não se focam em melhorar o sistema interno, em 

torná-lo eficiente podendo advir com isso alguns problemas (Sampaio, 2009). 

Porém existem exceções aos resultados apresentados anteriormente, que indicam 

que um alto nível de motivação externa produz um nível mais alto de benefícios, 

justificando que há uma maior pressão para alcançar a conformidade e, portanto, mais 

esforço para obter sucesso (Bhuiyan e Alam, 2005). 

Outros estudos revelam que empresas com sistemas de gestão da qualidade 

certificados de acordo com o referencial ISO 9001 superaram financeiramente outras 

que não são certificadas pela norma (Corbett, et al.2005; Sharma, 2005). 

 

2. Método 

A metodologia adotada para o presente trabalho utiliza a técnica da triangulação 

(Dal-Farra e Lopes, 2013), recolhendo dados correlacionados tendo em vista validar de 

forma robusta os resultados e sustentar as conclusões da investigação. 

A abordagem qualitativa é um dos métodos de estudo aplicado à presente 

investigação. Os estudos qualitativos, em geral, aplicam-se a um pequeno número de 

casos que, são viáveis de estudar em profundidade, permitindo explorar os detalhes dos 

dados recolhidos (Farrugia, 2019). 

A estrutura do presente estudo encontra-se dividida em quatro partes: 

1. Enquadramento teórico através da revisão de literatura, destacando-se a 

importância da ISO 9001 na performance da empresa, a motivação para a 
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implementação e para a certificação, os custos, benefícios e desvantagens. Para 

tal, procedeu-se a recolha científica online, através das bases de dados “Scopus” 

e “Science Direct” com os seguintes temas “Quality management”; “ISO 9001”; 

“certification”; “metalmechanics industry”, “ISO 9001 effect” e “ISO 9001 impact”. 

 

2. Contexto organizacional, onde se apresenta a empresa alvo deste estudo. 

 

3. Análise e apresentação dos resultados 

3.1. Amostra e método da recolha de dados 

Foram recolhidos dados para suporte da linha de investigação junto dos gerentes da 

empresa e dos colaboradores, garantindo a validação pelo processo de triangulação, 

analisando os principais indicadores da empresa no período antes certificação e pós 

certificação. 

De seguida apresenta-se a tabela 2 com os métodos e técnicas aplicadas no 

presente estudo. 

 

Tabela 2 – Métodos e técnicas aplicadas no estudo 

Perspetiva Método / Técnica 
Gerentes Entrevista qualitativa semiestruturada. 

Questionário quantitativo. 
 

Colaboradores Questionário quantitativo.  
Indicadores de desempenho Recolha e análise dos indicadores. 

 

3.2. Recolha da perceção dos gerentes. 

Num primeiro momento, realizou-se uma entrevista semiestruturada aos dois sócios-

gerentes, elaborada com base na revisão da literatura. A entrevista semiestruturada 

segue um conjunto de tópicos e de questões pré-definidas, não abdicando, porém, do 

poder de ajustar constantemente a orientação da mesma entrevista, consoante o 

próprio interesse e sensibilidade, o que possibilita explorar novas questões que, 

inicialmente, não estavam previstas, mas que trazem informações válidas para o estudo 

(Wilson, 2014). 
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A seguir, entregou-se um questionário, igual ao dos colaboradores, para resposta por 

escrito pelos membros da gerência. Elaborou-se um quadro para revelar as respostas 

dos sócios gerentes e por fim um gráfico para analisar o questionário quantitativo sobre 

o impacte que teve a ISO 9001 na empresa. 

 

3.3. Recolha da perceção dos colaboradores. 

Com o objetivo de melhor precisar os impactes da certificação na organização, os 

investigadores implementaram, de igual forma, o questionário aos colaboradores para 

recolher a perspetiva destes sobre o tema. O questionário foi adotado de Del Castillo- 

Peces, et al., (2018) e aplicado a um grupo de cinco funcionários-chave que, diretamente 

relacionados com a gestão da empresa e produção, estavam na empresa antes e 

permaneceram depois do processo de certificação do sistema de gestão da qualidade. 

Os inquiridos foram desafiados a atribuir relevância dos impactes, de acordo com a 

escala de Likert, sendo que 1 significa irrelevante, e 5, extremamente relevante.  

 

3.4. Análise e apresentação dos resultados dos inquéritos. 

Através das entrevistas realizadas e das respostas ao questionário, fornecidas pelos 

inquiridos que participaram na investigação, pretende-se analisar as opiniões e 

perceções dos membros da gerência e funcionários-chave acerca do impacte da 

certificação na empresa. 

 

3.5. Análise dos indicadores-chave da empresa e dos resultados obtidos 

Foram analisados os indicadores da empresa do ano imediatamente anterior à 

certificação (pré-certificação) e o 3º ano de certificação, por forma a garantir a 

comparabilidade entre o período anterior ao processo de certificação e o último ano 

de dados disponíveis à data do estudo e assim identificar os impactes da certificação. 

 

4. Conclusões. 
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3. Contexto organizacional de aplicação 

A empresa em estudo encontra-se solidamente implantada e é uma referência no 

setor. Foi fundada em 1969, dedicando-se quase na totalidade à reparação naval. Em 

1986, a diminuição da atividade da reparação naval, motivada pelo decréscimo, nos 

últimos anos, da frota pesqueira portuguesa, levou a empresa a repensar a sua 

estratégia e optar pela diversificação da sua atividade, focando-se na área da 

metalomecânica. A sua experiência é composta por uma ampla gama de obras 

realizadas nos seguintes tipos de atividade: 

 Fabrico e construções metalomecânicas; 

 Fabrico, montagem de pipelines e reservatórios de armazenagem; 

 Fabrico e montagem de estruturas metálicas, de médio e grande porte; 

 Fabrico e montagem de máquinas e transportadores; 

 Reparações navais. 

 

A organização em estudo não tem departamento de desenvolvimento, fabricando 

todo o tipo de estruturas metálicas através de desenho do cliente. Exporta cerca 50% 

das obras que executa, sendo os principais países destino Países Baixos, França e Itália. 

A empresa está sediada em Aveiro, com uma área coberta de 5000 m2 e tem em 

média 35 trabalhadores. A organização tem o seu sistema de gestão da qualidade 

certificado, de acordo com a norma ISO 9001:2015 desde 2016. Em 2017 optou por 

prosseguir com os esforços do reconhecimento das suas capacidades técnicas com a 

obtenção da certificação de acordo com a EN 1090. Em 2019 obteve com sucesso mais 

duas certificações, ISO 14001:2015 sistema de gestão ambiental e ISO 45001:2018, 

sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho. 

 

4. Análise e apresentação dos resultados 

Através das entrevistas realizadas e das respostas ao questionário fornecidas pelos 

inquiridos que participaram na investigação, pretende-se analisar os resultados obtidos 

acerca do impacte da certificação na empresa e confrontar com o resultado dos 

principais indicadores de performance da organização. Apenas serão apresentados 

neste capítulo os impactes relevantes que permitam conclusões concretas, que serão 
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fundamentados com análises gráficas e substanciados com contributos provenientes da 

revisão da literatura. 

 

Análise dos dados obtidos – gerência 

A tabela 4 transcreve as respostas das entrevistas aos dois sócios-gerentes da 

empresa. 

 

Tabela 4- Questionário à gerência 

Perguntas Gerente 1 Gerente 2 

1. Que motivos estiveram na 
origem da decisão de 
certificar pela ISO 9001?  

“As solicitações do mercado, 
essencialmente o mercado externo, onde 
é difícil entrar sem certificação.” 

“Alcançar novos mercados para 
exportação.” 
 

2. Na sua opinião, considera 
que o processo de 
certificação foi complexo?  

 

“Não muito, porque a empresa desde há 
vários anos que vinha adotando vários 
procedimentos com vista a esta 
certificação.” 

“Sim bastantes mudanças a nível de 
documentação. 
 

3. Identifica dificuldades 
marcantes durante o 
processo de implementação?  
Considera que é derivado a 
ser uma PME?  

“Como PME, obviamente, que senti 
dificuldades acrescidas. A estrutura de 
custos altera-se sempre, mas tem de se 
restringir ao essencial.” 

Mentalização dos intervenientes 
para os novos processos.” 
 
Talvez. 

4. Que benefícios trouxe o SGQ?  
 

“Acesso a novos mercados e clientes.” “Acesso a novos mercados e 
clientes.” 

5. Por outro lado, que efeitos 
negativos?  

 

“Custos acrescidos com a implementação 
e manutenção.” 

“Custos; Burocracia. 
Nem todos os trabalhadores. 
aceitam as mudanças.” 

6. Reconhece diferenças na 
satisfação dos clientes como 
consequência da 
certificação?  

 

“Há mais facilidade na abordagem, 
nomeadamente a novos clientes, embora 
a certificação esteja tão vulgarizada que, 
em determinados mercados em que nos 
inserimos, seja uma exigência 
perfeitamente normal.”                                                                                               

“Reconheço que é importante para 
os clientes o facto de sermos 
certificados; não verifico que a 
qualidade tivesse aumentado com a 
certificação, bem pelo contrário 
temos mais reclamações agora do 
que antes da certificação.”    

7. Qual o impacte ao nível da 
notoriedade no estrangeiro 
após a certificação ISO 9001? 

 

“Não noto um impacto especial, porque, 
como disse anteriormente, o normal para 
uma empresa que quer crescer no 
mercado externo é ser certificada pela ISO 
9001. Já as certificações recentes na 
segurança e ambiente me parecem 
acrescentar algo de positivo, com maior 
impacto.” 

“Alguns clientes nem consultam se 
não tivermos a certificação.” 
 

8. Aconselha outras empresas a 
realizar a certificação do 
sistema de gestão da 
qualidade?  

 

“Só se for imprescindível para o seu 
crescimento, dado que a certificação 
implica novos quadros, custos acrescidos 
que, pelo menos na atual conjuntura, há 
muita dificuldade em refletir no preço 
final, como está a acontecer connosco. 
Antes de ser certificados sempre tivemos 

“Sim.” 
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De acordo com as respostas recebidas, conciliando as obtidas pela entrevista 

semiestruturada destaca-se a concordância entre os gestores sobre os motivos que 

levaram à implementação da ISO 9001 na empresa, a entrada em novos mercados, a 

obtenção de novos clientes para desta forma aumentar a exportação. Assim como 

ambos realçam o principal benefício “Acesso a novos mercados e clientes”.  Também 

concordam que necessitam da certificação para obterem uma maior notoriedade no 

estrangeiro, porém o gerente 1 acrescenta que as duas últimas certificações que a 

empresa obteve (ISO 45001 e ISO 14001) são “mais importantes” que a ISO 9001 uma 

vez que não é tão comum as organizações terem um sistema de gestão integrado. Da 

mesma forma, afirmam que aconselham às empresas a certificação, contudo o gerente 

1 acautela referindo que “Só se for imprescindível para o seu crescimento, dado que a 

certificação implica novos quadros e custos acrescidos”. 

Os intervenientes relatam alguns impactes menos favoráveis com a certificação, 

assumem que a produtividade não aumentou, assim como a qualidade, uma vez que 

passaram a ter mais reclamações, burocracia aumentou (documentação), resistência à 

mudança pelos trabalhadores e os custos da certificação. 

Existe uma discordância entre os gestores na pergunta 2, acerca da complexidade do 

processo de certificação, sendo que um refere que o processo não foi muito complexo, 

porque a empresa vinha adotando procedimentos com vista à certificação e o outro 

refere que sim, várias mudanças, incluindo a nível de documentação. 

Na segunda parte da entrevista os gestores preencheram um questionário igual ao 

aplicado aos trabalhadores. O gráfico 1 apresenta a perceção dos gerentes 

relativamente ao impacte da implementação do SGQ relativamente às variáveis em 

análise. 

bons resultados. Nos últimos três 
exercícios, após certificações, está a 
acontecer o contrário.” 

9. Que condições devem estar 
reunidas para encarar a 
implementação e certificação 
do sistema de gestão da 
qualidade? 

 

“Deve ser uma necessidade sentida pela 
empresa, em que os seus clientes ou 
potenciais clientes, valorizem a 
certificação. A certificação não se traduz 
num aumento de produtividade, pelo 
menos no curto prazo. Mas o aumento de 
custos é um dado adquirido.” 

“As condições têm de ser encaradas 
pelas pessoas como um método 
normal de trabalho e não porque é 
obrigatório, neste momento ainda há 
pessoas internamente que não 
cumprem as regras que estão 
implementadas.”   
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Gráfico 1 – Análise de impacte da ISO 9001 (segundo a gerência) 

 

 

São observáveis os principais impactes negativos: investimento inicial, burocracia e 

resistência dos colaboradores e os impactes positivos: satisfação dos clientes e melhoria 

das responsabilidades e funções. Destaca-se uma discórdia maior na questão 

“produtividade”.  

Pela análise das respostas dos gerentes conclui-se assim que houve benefícios 

internos e externos com a certificação do SGQ segundo a norma ISO 9001. 

 

Análise dos dados obtidos – colaboradores  

O gráfico 2 apresenta a perceção dos colaboradores relativamente ao impacte 

decorrente da implementação e certificação do SGQ em relação as variáveis em análise. 

No geral consideram que a certificação teve um efeito moderadamente relevante. 
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Gráfico 2 - Análise de impacte da ISO (segundo os colaboradores) 

 

 

Ao analisar o gráfico 2 observa-se que os colaboradores destacam a exportação, 

satisfação dos clientes, a comunicação interna, a definição das responsabilidades e 

funções como os principais impactes positivos da certificação. Consideram que o custo 

inicial da certificação bem como da sua manutenção são fatores relevantes para a 

empresa, ou seja, têm um impacte negativo, assim como a burocracia associada ao SGQ.  

Outro aspeto que é realçado é a resistência à mudança da parte dos colaboradores e o 

baixo impacte na produtividade. No geral consideram que a certificação teve um efeito 

moderadamente relevante. 

Na tabela 4 estão representadas a média, moda e mediana referentes a cada questão 

aplicada no questionário aos colaboradores. Através da sua análise verifica-se que, a 

produtividade é o aspeto com menor impacte na empresa aquando implementada 

certificação no âmbito da qualidade. Outro ponto a destacar é a exportação, devido ao 

elevado impacte que a certificação representa. Todavia, o investimento inicial, a sua 

manutenção e a burocracia são impactes negativos relevantes. A moda revela que a 

produtividade e o volume de vendas tiveram um impacte pouco relevante com a 

certificação. 
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Tabela 4 - Tabela de frequências e medidas de tendência central 

  Média Moda Mediana 

Responsabilidades e funções 3,20 3,00 3,00 
Comunicação interna 3,00 3,00 3,00 
Qualidade dos produtos/serviços 3,00 3,00 3,00 
Produtividade 2,60 2,00 2,00 
Volume de vendas 3,00 2,00 3,00 
Exportação 3,60 4,00 4,00 
Satisfação dos clientes 3,60 3,00 3,00 
Não conformidades 3,40 3,00 3,00 
Reclamações 3,20 3,00 3,00 
Motivação dos profissionais 2,60 3,00 3,00 
Investimento inicial 4,00 3,00 4,00 
Custos de manutenção do sistema de gestão da 
qualidade 3,60 4,00 4,00 
Resistência dos colaboradores à mudança 3,20 4,00 3,00 
Burocracia (documentação e atividades operacionais) 3,60 4,00 4,00 
Os efeitos foram na generalidade 3,00 3,00 3,00 

 

Analisando as respostas dos colaboradores verifica-se que a certificação do SGQ 

trouxe benefícios internos e externos à organização. 

 

Análise dos indicadores 

A tabela 6 revela os indicadores de gestão da qualidade da empresa e compara a 

meta com o resultado obtido em 2015 (ano da pré-implementação) e 2018 (último ano 

com dados disponíveis à data do estudo). Verifica-se que, à data da certificação da 

empresa, eram escassos os indicadores para medição da eficácia e eficiência da 

capacidade operacional da empresa. Não obstante essa escassez verifica-se que ao 

longo dos primeiros anos de certificação a empresa continuou a ter enormes 

dificuldades em medir a sua performance, tendo em linha de conta não só a escassez 

dos indicadores bem como a inconstância dos mesmos que foram sendo introduzidos. 

Assim, a tabela 5 apresenta os indicadores que a empresa tem e que permite a 

comparabilidade desejada no período acima referido. São considerados os indicadores 

relacionados com o aumento de vendas, crescimento de número de clientes e satisfação 
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do cliente, para analisar os impactes externos e, no que se refere aos impactes internos 

a conformidade e a capacidade para cumprir prazos (lead time) de entrega aos clientes. 

 

Tabela 5 – Indicadores de 2015 e 2018 

 

 

Através da análise aos indicadores, verifica-se que a empresa melhorou a sua 

faturação, o número de clientes que contactaram pela primeira vez a organização, bem 

como a capacidade de adjudicação de orçamentos com novos clientes. Na relação com 

o cliente verifica-se ainda o aumento do grau de satisfação dos mesmos. 

No que se refere a impactes internos, os únicos indicadores que respeitam o critério 

de análise para o presente estudo, cumprir lead time e produto não conforme, 

evidenciam retrocesso da organização. 

Em face de tudo o que foi referido, tendo presente a análise de indicadores, verifica-

se que os indicadores apenas evidenciam que a implementação de requisitos ISO 9001 

e a certificação garantiram benefícios externos. 

 

5. Conclusões 

Este trabalho teve como principal objetivo identificar os principais benefícios internos 

e externos originados pela certificação do sistema de gestão da qualidade, segundo a 

norma ISO 9001, numa empresa metalomecânica.  

A metodologia deste estudo baseou-se na aplicação de três métodos distintos que 

suportam a triangulação necessária, nomeadamente perceção da gerência através de 
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entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionário, perceção dos trabalhadores 

por meio da aplicação de questionário e, finalmente, da análise de indicadores da 

empresa que permitem comparar o desempenho da empresa antes e depois da 

certificação. 

Analisando a perspetiva da gerência e dos colaboradores verifica-se uma perceção 

consensual relativamente aos benefícios e constrangimentos decorrentes do processo 

de certificação. No que concerne a impactes positivos, de uma forma geral, podem ser 

destacados a melhoria da comunicação interna; melhoria no que respeita à organização 

interna, isto é, definição das responsabilidades e funções de cada departamento bem 

como dos trabalhadores, aumento da carteira de clientes e da satisfação dos mesmos. 

Em relação aos impactes negativos, realça-se maior burocracia, resistência à mudança, 

esforço financeiro, associado aos custos com o processo de certificação, inicial e 

manutenção, contratação e valorização dos recursos humanos. 

No presente estudo, e em face do que foi descrito, os dados evidenciam um foco 

maior em motivações externas em detrimento das motivações internas, produzindo 

resultados mais significativos a nível externo e pouco expressivos no domínio interno, 

confirmando o enunciado por Sampaio (2009) e outros autores quanto à relação direta 

entre motivações e resultados alcançados. Complementarmente, conforme enunciado 

por Feng et al. (2007) quando a certificação é motivada por razões externas, as empresas 

concentram-se nas expectativas e necessidades da parte interessada, observando-se um 

aumento de clientes, nível de satisfação e valor de faturação mas, devido ao foco 

demasiado restrito, são escassos os benefícios alcançados a nível interno. 

As conclusões do presente estudo não podem ser generalizadas, tendo em linha de 

conta a estratégia utilizada – o método de estudo de caso de uma empresa, no entanto 

evidenciam a necessidade de aprofundar o conhecimento subordinado aos impactes 

decorrentes da implementação da ISO 9001 para o setor da metalomecânica, não só 

para compreender de forma generalizada o real impacte, mas sobretudo para apoiar as 

empresas e os seus empresários na medição e maximização dos benefícios internos e 

externos conceptualizados pela norma. 
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Resumo: 
O Ensino Superior é cada vez mais uma área competitiva, que procura a 
excelência, mas que, simultaneamente, procura responder às necessidades 
da sociedade e do mundo laboral. Modelos de gestão da qualidade e até de 
responsabilidade social, definidos para outras realidades industriais ou 
empresariais, têm vindo a ser adaptados às instituições de ensino superior. 
Contudo, também existe a necessidade de se pensar em modelos específicos 
para o ensino superior, que permitam obter melhores resultados, quer de 
gestão, quer mesmo de monitorização e avaliação. É, neste sentido, que 
surge este trabalho de pesquisa, que tem como objetivo a análise da 
Filosofia da Gestão pela Qualidade Total (GQT) e da Responsabilidade Social 
(RS), através de uma proposta de criação de um modelo mais adequado às 
Instituições de Ensino Superior, baseado nas sinergias e nos aspetos comuns 
de ambas as temáticas. A GQT e a RS são inegavelmente duas dimensões 
cada vez mais associadas a organizações de qualquer tipo, incluindo 
instituições de ensino superior. Assim, acredita-se que os resultados 
alcançados com este trabalho respondam às questões da GQT e da RS 
associadas ao programa Erasmus+, que permitam consolidar o 
conhecimento sobre estas temáticas e criar um modelo integrado de GQT e 
de RS, alinhado com a agenda 2030 das Nações Unidas para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), de modo a promover a 
sustentabilidade do programa Erasmus+. 
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Abstract: 
Higher Education is increasingly a competitive area that seeks excellence, 
but simultaneously seeks to respond to the needs of society and the labour 
world. Models of quality management and even of social responsibility, 
defined for other industrial or business realities, have been adapted to 
higher education institutions. However, there is also a need to think of 
specific models for higher education, which allow for better results, both in 
terms of management and even in terms of monitoring and evaluation. It is 
in this sense that this research work arises, which aims to analyse the 
philosophy of Total Quality Management (TQM) and Social Responsibility 
(SR), through a proposal for the creation of a model more suitable to Higher 
Education Institutions, based on the synergies and common aspects of both 
themes. TQM and SR are undeniably two dimensions increasingly associated 
with organisations of any kind, including higher education institutions. Thus, 
it is believed that the results achieved with this work respond to the issues 
of TQM and SR associated with the Erasmus+ programme, which allow 
consolidating the knowledge on these themes and creating an integrated 
model of TQM and SR, aligned with the 2030 agenda of the United Nations 
for the Sustainable Development Goals (SDGs), in order to promote the 
sustainability of the Erasmus+ programme. 

 

Keywords: Erasmus; Higher Education Institutions; Social Responsibility; 
Total Quality Management. 

 

 

1. Introdução 

A Gestão da Qualidade Total (GQT) foi uma metodologia inicialmente aplicada à 

indústria. O conceito da GQT, de acordo com Nasim, Sikander, e Tian, (2020) não reuniu 

consenso, contudo, foi amplamente considerada como consistindo num esforço à escala 

da organização para desenvolver um clima em que uma organização melhora 

continuamente a sua capacidade de fornecer produtos e serviços de alta qualidade aos 

seus clientes. Segundo os mesmos autores, a qualidade é a chave do sucesso na 

concorrência internacional, e a gestão da qualidade é um processo holístico, abrangente 

e coerente que envolve funcionários, gestores e pessoal de uma organização. 

Asif, Searcy, Zutshi, & Fisscher, (2013), citados por Nasim, Sikander, e Tian, (2020, p. 

2) referiram que o desenvolvimento da GQT no sector da educação esteve diretamente 
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relacionada com a intensificação da concorrência entre as instituições de educação, em 

particular as instituições de Ensino Superior, de todo o mundo, no processo de 

globalização acelerado. Para atrair estudantes, as escolas, os colégios e as universidades, 

de forma explícita ou implícita, implementaram a GQT por forma a melhorar a qualidade 

da aprendizagem desses estudantes. A qualidade seria então o caminho para ganhar no 

mundo da concorrência educativa e segundo Feigenbaum (1994), citado por Nasim, 

Sikander, e Tian, (2020, p. 2) a educação de qualidade é determinada pela forma como 

todas as pessoas envolvidas "pensam, agem e tomam decisões sobre a qualidade". 

A evolução do conceito de Responsabilidade Social das Empresas (RSE) está associada 

a uma história longa e variada e ao longo do tempo foram existindo diferentes definições 

para o termo. 

O entendimento sobre responsabilidade empresarial evoluiu de um conceito limitado 

à geração de lucro para passar a incluir um conjunto mais amplo de responsabilidades e 

para a mais recente crença de que a principal responsabilidade das empresas deve ser 

a geração de valor partilhado. Verificou-se, pois, que à medida que as expectativas 

sociais do comportamento empresarial mudavam, o conceito de Responsabilidade 

Social das Empresas também mudava. Assim, a RSE continua a ser relevante no âmbito 

da literatura académica e espera-se que continue a fazer parte do vocabulário 

empresarial (Agudelo, Jóhannsdóttir, & Davídsdóttir, 2019). 

A responsabilidade social das empresas tem sido discutida e analisada de uma 

perspetiva empresarial há várias décadas. As mudanças e os desafios enfrentados pelas 

universidades durante este período levaram-nas a adotar políticas socialmente 

responsáveis com diferentes graus de consciência (Gołaszewska-Kaczan, Grześ, A., & 

Kruk, M., 2017). De acordo com Teixeira et al., (2018) a Responsabilidade Social das 

Empresas (RSE) é uma atitude ética sustentável em relação à organização, ao mercado 

e à sociedade. Para as instituições de ensino superior (IES), a RSE é uma questão de 

grande atualidade. Elas precisam de investir nas suas estratégias e incorporar uma 

abordagem responsável não só nas suas atividades de gestão, mas também nos seus 

programas educativos. 

O conceito de Responsabilidade Social Universitária (RSU) ganhou popularidade em 

muitos países, refletindo-se nas atividades das universidades e no interesse 

demonstrado pelos investigadores nas questões sobre responsabilidade social 
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universitária. A investigação sobre a este assunto caracteriza-se por diferentes níveis de 

sofisticação e complexidade no processo de recolha de informação. Esta condição está 

relacionada com os diferentes níveis de implementação deste conceito (Pabian, 2019). 

Este artigo baseia-se numa análise de modelos de Gestão da Qualidade e de 

Responsabilidade Social, buscando as suas sinergias e complementaridades, visando a 

criação de um modelo adequado ao Ensino Superior. Assim, este artigo está organizado 

em 7 secções, em que na secção seguinte se descreve a metodologia que foi utilizada, 

na secção 3 apresenta-se uma breve revisão sobre o tema da Gestão da Qualidade Total 

e na secção 4 sobre o tema da Responsabilidade Social. Na secção 5 discutem-se as 

Sinergias existentes entre a GQT e a RS e as contribuições para a elaboração do modelo 

integrado de GQT e de RS, alinhado com a agenda 2030 das Nações Unidas para os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), de modo a promover a 

sustentabilidade do programa Erasmus+. Na secção 6 apresenta-se o modelo integrado 

e a terminar, tecer-se-ão algumas considerações finais, indicando as limitações ao 

estudo. 

 

2. Metodologia 

A elaboração deste trabalho teve por base uma análise não exaustiva à literatura 

sobre os temas da Gestão da Qualidade Toral e da Responsabilidade Social, incidindo 

essencialmente nos modelos e âmbito de aplicação no Ensino Superior. O objetivo 

principal desta abordagem era extrair sinergias e complementaridades das duas 

temáticas, de modo a perceber a possibilidade de elaboração de um modelo integrado 

alinhado com a agenda 2030 das Nações Unidas para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), aplicável às instituições de ensino superior, que permitisse não só a 

avaliação e monitorização da melhoria alcançada neste setor de educação, como 

também a promoção da sustentabilidade do programa Erasmus+.  

A conceção do modelo integrado de avaliação qualitativa da Qualidade e 

Responsabilidade Social basear-se-á, essencialmente, no modelo EFMQ versão 2020 e 

no Modelo de Gestão da Responsabilidade Social Empresarial de Bakić  (Bakić, Kostić, & 

Nešković, 2015). A filosofia do modelo será ancorada em considerações éticas do 

comportamento humano e do próprio comportamento ético. O modelo pretende 
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apresentar 3 grandes dimensões ao nível das organizações e que caracterizam o seu 

plano geral de gestão humana: Direção, Execução e Resultados. O objetivo é que dentro 

de cada dimensão, os critérios devem estar relacionados de modo a responder às 

questões associadas com a Qualidade e Responsabilidade Social de cada organização. 

 

3. Breve abordagem à Gestão da Qualidade Total no Ensino 

Superior 

A qualidade é um tema que tem vindo a ser discutido desde há vários anos, em que 

a ideia original teve origem nos Estados Unidos da América, durante a Segunda Guerra 

Mundial, onde o controlo de qualidade das armas produzidas e vendidas era crucial para 

o sucesso desta indústria (Nogueiro, Saraiva, & Jorge, 2017). 

Alguns peritos na área da gestão da qualidade, tais como Crosby (1979), Deming 

(1982, 1986), Feigenbaum (1983, 1991), Ishikawa (1976, 1985), Juran (1986, 1989), e 

Garvin (1988), estudaram este tópico de diferentes ângulos e deram diferentes 

definições e/ou forneceram algumas ferramentas ad hoc para a gestão da qualidade. No 

entanto, todos têm o mesmo inconveniente básico: discutem como gerir a qualidade 

para alcançar uma vantagem competitiva, através de uma maior satisfação do cliente e 

um desempenho superior (Aquilani, Silvestri, Ruggieri, & Gatti, 2017). 

Segundo Nasim, Sikander, & Tian, (2020) para atrair estudantes, as escolas, os 

colégios e as universidades implementaram de forma explícita ou implícita a TQM, 

melhorando a qualidade do ensino/aprendizagem dos estudantes. Seguindo esta 

tendência, a investigação sobre a TQM na educação arrancou nos anos 90, primeiro no 

Reino Unido (UK) e nos Estados Unidos (US). Os académicos tentaram transferir os 

princípios de TQM utilizados na indústria para o sector do ensino superior e tentaram 

melhorá-los cautelosamente para que se pudessem adaptar ao ambiente do Ensino 

Superior (Nasim, Sikander, & Tian, 2020). 

As instituições de ensino superior (IES) operam num ambiente cada vez mais 

complexo e competitivo/desafiante. Contudo, nem todos os esforços para implementar 

a TQM no ensino superior têm tido sucesso. Os conceitos relacionados com a TQM nem 

sempre têm tido uma influência significativa sobre os conceitos e práticas gerais de 

qualidade educativa. Isto pode dever-se ao facto de nem sempre existir um consenso 
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universal sobre a melhor forma de gerir a qualidade no ensino superior e da adoção de 

ideias de TQM da indústria para utilização na educação nem sempre ser bem-sucedida. 

Apesar de nem todos os esforços para implementar a TQM no ensino superior serem 

bem-sucedidos, existem valores fundamentais que formam os alicerces de uma 

estrutura de TQM para o ensino superior: Liderança e Cultura de Qualidade, Melhoria 

Contínua e Inovação nos Processos Educativos, Envolvimento e Desenvolvimento do 

Pessoal, Resposta Rápida e Gestão da Informação, Qualidade Focada no Cliente, e 

Desenvolvimento de Parcerias (Psomas & Antony, 2017). 

 

4. Breve abordagem à Responsabilidade Social no Ensino 

Superior 

A capacidade de autoaperfeiçoamento permanente é um forte atributo do ensino 

superior, a nível global, que torna possível apoiar o processo de mudança qualitativa, 

para combinar de forma ótima a busca autodeterminada de novos conhecimentos, com 

o dever de agir em benefício da sociedade. Atualmente, a tendência é para as 

universidades se tornarem "motores" da economia global do conhecimento, e por esta 

razão deveriam mudar-se os princípios da relação entre as universidades e as 

organizações governamentais, públicas e privadas (Kostiuk, 2019). 

A abordagem ao tema da responsabilidade social universitária tem-se vindo a 

intensificar desde o início do século XXI (Kostiuk, 2019; Ramos, Cisneros, Bencomo, & 

López, 2020), devendo-se, segundo Kostiuk (2019), à discussão da responsabilidade 

social das empresas e à sua extrapolação para uma universidade moderna como 

empresa. As universidades podem ser vistas como líderes sociais que podem oferecer 

soluções, por exemplo, para resolver a crise económica, mitigar as tensões entre grupos 

socioétnicos ou socioculturais e proporcionar oportunidades de reabilitação psicológica 

(Kostiuk, 2019), sendo também um promotor da mobilidade social, assim como um 

instrumento de melhoria da qualidade de vida das sociedades em que são desenvolvidas 

(Ramos, Cisneros, Bencomo, & López, 2020). 

Para Vallaeys (2007, p.11) a responsabilidade social universitária é 

… una política de gestión de la calidad ética de la Universidad que busca alinear sus cuatro 
procesos (gestión, docencia, investigación, extensión) con la misión universitaria, sus valores 
y compromiso social, mediante el logro de la congruencia institucional, la transparencia y la 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       524 

participación dialógica de toda la comunidad universitaria (autoridades, estudiantes, 
docentes, administrativos) con los múltiples actores sociales interesados en el buen 
desempeño universitario y necesitados de él, para la transformación efectiva de la sociedad 
hacia la solución de sus problemas de exclusión, inequidad, y sostenibilidad. 

 

Cada universidade determina de forma independente, o grau de RSU que se esforça 

por implementar. No entanto, o profundo compromisso com a RSU traduzir-se-á em 

muitos benefícios para a instituição, nomeadamente: aumentar a influência da 

universidade na sociedade e promover a solução de problemas sociais; aprofundamento 

da compreensão pública da investigação universitária; reforço da cooperação com 

organismos sectoriais ou estatais; aumentar o impacto da investigação universitária na 

vida social e cultural da comunidade local; facilitar a participação das universidades no 

desenvolvimento de políticas; apoio potencial à Universidade para harmonizar a política 

e o financiamento (Kostiuk, 2019).  

As instituições de ensino superior, através da realização de iniciativas conscientes e 

ativas em benefício do desenvolvimento social, podem dar início a ações em benefício 

da responsabilidade social. Por outro lado, através da introdução nos curricula 

académicos de tópicos e aulas de RSE, podem desenvolver, nos seus graduados, a 

consciência de que é necessário construir e realizar ações socialmente responsáveis. 

Adicionalmente, o envolvimento dos seus empregados e dos estudantes, conduzem à 

formação de hábitos e promovem atitudes relevantes para os pressupostos do conceito 

de responsabilidade social (Cichowicz & Nowak, 2018). 

 

5. Sinergias e/ou complementaridades entre GQT e RS 

No âmbito da TQM e da RS, as sinergias entre os dois temas podem ser vistas através 

da complementaridade dos seus elementos/fatores críticos de sucesso e não apenas 

através da sobreposição dos elementos comuns a ambos. 

No que diz respeito ao ensino Superior e às suas instituições, a GQT e a RS 

apresentam as sinergias que podem ser vistas como complementares e aspetos 

sobrepostos/complementares e divergentes, que se encontram resumidos na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Elementos da GQT e Responsabilidade Social Universitária (RSU) 

Fatores Críticos de Sucesso da GQT relevantes para 
o Ensino Superior 

Elementos de RS relevantes para o Ensino Superior  

Liderança Missão e valores 

Visão Melhoria contínua  

Medição e avaliação Transparência e participação permanente 

Envolvimento do pessoal Processo de melhoria contínua institucional 

Reconhecimento e recompensa Autodiagnóstico contínuo com as partes interessadas 

Conceção do programa e atribuição de recursos Motivação e educação da comunidade universitária 

Melhoria do Sistema de qualidade Foco nos estudantes, professores, administração e 
partes interessadas 

Monitorização e melhoria do processo Planeamento 

Educação e formação Implementação 

Foco no estudante Avaliação 

Foco nas outras partes interessadas Comunicação 

Fonte: Adaptado de Kanji, Malek, & Tambi (1999), Vallaeys (2007), Bayraktar, Tatoglu, & 

Zaim (2008), Asif, Awan, Khan, & Ahmad (2013) 

 

Tendo em conta o reconhecimento dos efeitos autoritários, educativos, intelectuais 

e sociais, as universidades, para Ali et al. (2020) devem caracterizar-se por quatro 

estratégias de administração socialmente responsável. Em qualquer caso, cada 

universidade deve expandir estas disposições de acordo com o seu próprio objectivo 

principal, ideais e visão institucional. Estes domínios centrais da RSU estão 

constantemente entrelaçados para uma melhoria contínua e para a fortificação de 

procedimentos e práticas eficientes. Um campus que seja socialmente responsável 

projecta uma imagem de comportamento justo, ético e ambiental em linha com os 

valores institucionais. As IES estão tipicamente ligadas aos intervenientes habituais, tais 

como estudantes, educadores, pessoal, turmas e organizações financeiras. Contudo, os 

efeitos sociais também exigem que as universidades colaborem com diferentes tipos de 

comunidades ou trabalhem com empresas (Ali, Mustapha, Osman, & Hassan, 2020). 

Com tudo o que foi mencionado neste trabalho, podemos extrapolar que a Qualidade 

Total, a Responsabilidade Social e as Universidades, ou mais genericamente as 

Instituições de Ensino Superior, têm uma forte relação quando se pretende uma 

melhoria contínua dos sistemas de gestão associados a este tipo de organizações, dentro 

de uma sociedade cada vez mais exigente. 
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A GQT e a RSE podem melhorar a eficiência da instituição, reduzir a burocracia ao 

eliminar a duplicação de políticas e procedimentos e permitir o alinhamento de 

objetivos e processos. Os sistemas GQT são instrumentos valiosos para pôr em prática 

o conceito de sustentabilidade empresarial (Jalilvand, Pool, Jamkhaneh, & Tabaeeian, 

2018). A implementação de sistemas GQT pode facilitar a incorporação dos objetivos e 

práticas de RSE, operando mudanças na cultura organizacional. Para Jalilvand et al. 

(2018) as práticas de GQT e RSE são, em muitos aspetos, complementares, e com base 

noutros investigadores, estes autores confirmam que existem vínculos entre estes dois 

temas: 

 Tanto na GQT como na RSE, é comum o foco nas responsabilidades de uma 

empresa perante as partes interessadas (Kanji e Chopra, 2010); 

 Ambos os temas são fundados na ética (Tari, 2011); 

 Uma avaliação e compreensão de que uma organização socialmente 

responsável auxilia as empresas no desenvolvimento da gestão ambiental, 

permitindo uma implementação eficaz da GQT (Molina-Azorin et al., 2009); 

 Ambos os temas são filosofias e um conjunto de práticas para a gestão 

responsável de uma empresa podendo ter efeitos positivos no desempenho 

(impactos na sociedade, clientes, empregados e finanças) (Tari, 2011). 

Nasim et al. (2020), considera que a investigação contribuiu para a cultura literária 

da GQT no ensino superior, ligando as instituições de ensino superior (IES) à sociedade 

em geral e que a investigação existente sugere ainda, que a melhoria da qualidade tem 

de ser alcançada através da integração de todos os recursos disponíveis, tanto dentro 

como fora do sector do ensino superior. 

A GQT envolve, não só pessoal académico, estudantes e gestão na IES, mas também 

partes interessadas da sociedade, geralmente interessadas no ensino superior (Nasim 

et al., 2020; Ruben & Lawrence, 2018). A investigação sobre a TQM no ensino superior 

tornou-se um esforço interdisciplinar (Nasim et al., 2020). 

Com o compromisso da gestão, o apoio do pessoal administrativo e dos professores, 

comunicação contínua, revisão, verificação e validação, o alinhamento construtivo dos 

processos pode ser obtido (Yeung, 2018). Este autor considera ainda que foi 

reconhecido que os indicadores de qualidade sobre o desenvolvimento sustentável para 
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a educação começaram a receber um interesse crescente no sector da educação, o que 

é bastante relevante. 

 

6. O modelo integrado 

A conceção do Modelo Integrado de Gestão da Qualidade e Responsabilidade Social, 

2020 (MIG-QRS2020) de avaliação qualitativa da Qualidade e Responsabilidade Social, 

tem por base o modelo MIG-QRS, o modelo da EFMQ versão 2020 e o Modelo de Gestão 

da Responsabilidade Social Corporativa de Bakić de 2012. 

A filosofia deste modelo ancora-se nas considerações éticas do comportamento 

humano e no próprio comportamento ético. Arquiteta-se na escola de pensamento de 

sistema social e acaba por expandir o horizonte da organização para além do próprio 

desempenho económico. 

Este sistema de gestão assenta num processo de melhoria contínua, como o do ciclo 

PDCA de Deming, com as suas fases de planeamento, execução, verificação e atuação, 

melhorando continuamente os processos, quer sejam associados à Gestão da Qualidade 

ou à Responsabilidade Social. 

Vários instrumentos-chave do processo da QRS2020 que vão influenciar a aplicação 

do modelo à realidade das organizações foram identificados: 

 a promoção dos valores e princípios da Gestão da Qualidade Total, a 

Integridade baseada na teoria da virtude e da ética e a Equidade que deriva 

da teoria dos direitos e da justiça; 

 o estilo de gestão aberta e participativa e a liberdade onde se salienta o 

direito de o indivíduo encetar ou não transações com a organização; 

 o foco nas necessidades dos clientes, colaboradores, sociedade e 

proprietários e nos benefícios cujo objetivo é criar a “maior quantidade de 

bem” para o maior número de interessados afetados pela ação; 

 a delegação de responsabilidade e autoridade nos níveis inferiores e o 

cuidado focado na proteção dos direitos positivos da organização; 

 o aproveitamento da capacidade criativa dos trabalhadores através da 

participação ativa, e através da voz, baseada na teoria da justiça distributiva 
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e exigindo que os interesses das partes sejam protegidos através de uma 

participação ativa e visível no processo de decisão a todos os níveis; 

 a melhoria contínua e aprendizagem; o trabalho em equipa; 

 o foco nos processos em vez de nas tarefas; 

 a abertura em termos de partilha e comunicação ampla de informações; a 

comunicação bidirecional; 

 o desenvolvimento dos recursos humanos; o desenvolvimento de parceria 

com as principais partes interessadas; 

 o erradicar as fontes de erro e projetar sistemas que dificultam estas 

ocorrências, e exigindo que a organização não se envolva em ações que 

provoquem dano, aplicando-se a pessoas, meio ambiente e ecossistemas; 

 a capacitação de todos os funcionários para resolver problemas e tomar 

decisões, e uma transparência baseada na liberdade e na teoria da escolha 

informada. Divulgação integral e o fornecimento de informações às partes de 

modo a habilitá-los a tomar decisões que não comprometam o seu bem-estar. 

 

Para além dos instrumentos-chave foram igualmente identificados elementos da 

QRS2020 que vão também influenciar e determinar a aplicação prática do modelo e os 

resultados obtidos: 

 a missão da organização; as partes interessadas relevantes; 

 os princípios e valores (qualidade, financeiros, económicos e sustentáveis); 

 o debate (público e com as partes interessadas relevantes); 

 os códigos (ética e conduta); 

 a ética e o reconhecimento ético; o planeamento; 

 a responsabilidade; 

 o ambiente (externo e interno). 

 

No modelo destacam-se 3 grandes dimensões ao nível das organizações: a Direção, a 

Execução e os Resultados. Cada dimensão compreende vários critérios identificados a 

partir da análise dos 3 modelos (o modelo MIG-QRS, o modelo da EFMQ versão 2020 e 

o Modelo de Gestão da Responsabilidade Social Corporativa de Bakić). 
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Assim, ao nível da Direção existem 6 critérios: Propósito, visão e estratégia; Cultura 

organizacional e liderança; Garantir o consentimento e o comprometimento da gestão 

de topo de uma organização; Analisar as políticas de negócios, processos e 

desempenhos existentes no contexto da responsabilidade social; Providenciar os 

Recursos materiais e humanos necessários; e, Definir objetivos, estratégias e planos 

operacionais.  

No que respeita à dimensão Execução, esta também compreende 6 critérios: Criação 

de Valor Sustentável; Condução do Desempenho e da Transformação; Implementar os 

programas e os planos; Identificar problemas da comunidade local e sua conexão com 

os interesses comerciais; Identificar os principais aspetos dos negócios usados por uma 

empresa para influenciar a comunidade local; e, Envolvimento das Partes Interessadas.  

Por último, determinaram-se 5 critérios para avaliar os Resultados como terceira 

dimensão do modelo. São eles: Medir os resultados e os efeitos; Reportar e comunicar 

os resultados; Desempenho Estratégico e Operacional; Pesquisar a perceção e as 

atitudes das partes interessadas internas e externas; e, Perceções das Partes 

Interessadas. 

O modelo é composto por estas 3 dimensões que caracterizam o plano geral de 

gestão de uma organização. Dentro de cada dimensão, os critérios relacionam-se para 

dar resposta às questões associadas à Qualidade e Responsabilidade Social de cada 

organização. A Figura 1 apresenta o Modelo Integrado de Gestão da Qualidade e 

Responsabilidade Social, 2020 (MIG-QRS2020). 



 

 

Figura 1 – Modelo Integrado de Gestão da Qualidade e Responsabilidade Social, 2020 
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7. Conclusões 

As organizações, independentemente das suas características, do tipo de serviços 

que prestam ou dos produtos que produzem e/ou comercializam, as partes interessadas 

e os clientes, têm como objetivo melhorar, cada vez mais, não só o seu desempenho 

económico e financeiro, mas também o seu desempenho social e ambiental. 

Ao longo do tempo, as organizações têm recorrido a modelos de gestão que apoiam 

a sua melhoria contínua no sentido do que consideram ser a excelência. 

A abordagem holística de uma organização requer um pensamento abrangente e 

mesmo simultâneo de várias dimensões, tais como qualidade, responsabilidade social, 

ambiente e até segurança e saúde no trabalho. 

Este trabalho abordou de forma sintéticas sinergias/complementaridades entre a 

TQM e a RSE, refletindo-as no modelo apresentado, tais como a integridade e promoção 

dos valores e princípios da TQM, equidade e estilo de gestão aberto e participativo, o 

benefício e o foco na consideração das necessidades dos clientes, trabalhadores, 

sociedade e proprietários, ter e dar voz, e finalmente transparência e abertura em 

termos de partilha e ampla comunicação de informação. 

Também ao nível do ensino superior/universitário foi possível identificar as sinergias 

entre a TQM e a RSU, e neste caso associámos aos órgãos de gestão institucional 

liderança, visão, missão e valores; em relação aos processos, a necessidade de melhoria 

contínua integrada num sistema de melhoria da qualidade; enfoque nas partes 

interessadas, com o seu potencial envolvimento/participação na 

gestão/desenvolvimento e melhoria organizacional; formação e educação; e medição, 

avaliação e transparência. 

O levantamento destes elementos permitiu-nos verificar que existe alguma 

sobreposição entre empresas e universidades no que diz respeito à Responsabilidade 

Social e não apenas entre a GQT e a RS. Esta constatação, que consideramos 

particularmente interessante, constitui-se como o mote para a criação de um modelo 

integrado de avaliação da responsabilidade social e gestão da qualidade. 

No entanto, alguns pontos fracos ou limitações emergem deste estudo, como o facto 

de não se tratar de uma investigação exaustiva sobre os temas da GQT, RS e RSU e, por 

conseguinte, fica aquém de proporcionar uma visão mais aprofundada das sinergias 
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e/ou complementaridades entre os três temas mencionados. Outra limitação ao estudo 

é o facto do modelo ainda não ter sido aplicado a qualquer instituição de ensino superior 

de forma a testar a sua eficiência e eficácia em termos qualitativos. 

Como investigações futuras propõem-se a testagem do modelo integrado 

apresentado através da análise de modelos/equações estruturais e a identificação dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aplicáveis ao Programa Erasmus e a relação 

de ambos com o modelo integrado apresentado. 
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Resumo: 
Os relatos ESG têm sido um instrumento usado por investidores em suas 
escolhas e decisões de investimentos. O objetivo deste estudo é analisar o seu 
estágio de adoção, investigar suas características, assim como as mudanças e 
evolução dessa prática em um grupo de empresas consideradas as mais 
sustentáveis do Brasil, de acordo com o Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE) da Brasil Bolsa Balcão (B3), a maior bolsa de valores da América Latina. A 
pesquisa, de natureza exploratória e de abordagem quantitativa, foi realizada 
usando a estratégia de pesquisa documental, a partir de dados extraídos dos 
relatos não financeiros das empresas analisadas. Usando uma amostra de 26 
empresas que permaneceram na carteira do ISE, foram analisados 130 
relatórios publicados no período de 2014 a 2018, usando a técnica de análise 
de conteúdo. Os resultados mostram que o relato ESG é uma prática 
institucionalizada nas empresas do ISE, tendo aderência de publicação em 100% 
da amostra em todo o período estudado. A análise das características (Gerais e 
de Qualidade), selecionadas a partir da literatura, indicam uma homogeneidade 
superior a 75% nas práticas das empresas estudadas. Em relação ao estágio de 
adoção do relato integrado, verifica-se que seus conceitos ainda não estão 
amplamente institucionalizados, tendo apenas 12% com essa denominação. 

 

Palavras-chave: Brasil; ESG; Informações não financeiras; Relatos 
corporativos 

 

Abstract: 
ESG reporting has been an instrument used by investors in their investment 
choices and decisions. The aim of this study is to analyze its adoption stage, 
investigate its characteristics, such as the changes and evolution of this practice 
in a group of Brazilian companies considered the most sustainable in the country 
according to the Corporate Sustainability Index (ISE) of Brazil Bolsa Balcão (B3), 
the largest stock exchange in Latin America. This exploratory research with a 
quantitative approach was carried out using a documental research strategy, 
based on data extracted from non-financial voluntary reports published by the 
analyzed companies. From a sample of 26 companies that remained in the ISE 
portfolio, 130 reports published from 2014 to 2018 were analyzed using the 
content analysis technique. The results show that ESG report is an 
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institutionalized practice in ISE companies, with publication adherence in 100% 
of the sample throughout the studied period. The analysis of characteristics 
(General and Quality), selected in the literature, indicates a homogeneity greater 
than 75% in the practices of the companies studied. In relation to the stage of 
adoption of the integrated report, it checks that their concepts are not yet widely 
institutionalized, having only 12% with that denomination. 

 

Keywords: Brazil; ESG; Corporate reporting; Non-financial information 
 

 

1. Introdução 

As informações não financeiras têm demandado maior atenção por parte dos 

públicos de interesses das grandes organizações (EY, 2017b). Esse princípio engloba 

fatores voltados para a sustentabilidade e é predominante em empresas listadas, devido 

ao seu caráter público, de capital aberto. Os Pilares Ambiental, Social e Governança 

(ASG), mas conhecidos no mercado financeiro pela sigla ESG (tradução desses três 

termos em inglês), podem ser considerados uma evolução do conceito "Triple Bottom 

Line” (Elkington, 2004), um dos precursores na construção desse entendimento. 

A natureza crítica das dimensões ESG para a sociedade tem sido apoiada por 

divulgações feitas pelas empresas em forma de relatos corporativos, que são na maioria, 

voluntários em grande parte dos países, mas agora obrigatórios em outros (Lu, 2016; 

Lokuwaduge & De Silva, 2020). Esse conjunto de narrativas não financeiras é geralmente 

agrupado em publicações conhecidas por: Relatório Anual, Balanço Social, Relatório de 

Responsabilidade Social Corporativa, Relatório de Sustentabilidade, Relato Integrado, 

dentre os mais conhecidos (Lu, 2016; Rahman & Alsayegh, 2021). Assim, o propósito deste 

estudo é analisar o comportamento e características desse instrumento corporativo nas 

empresas listadas mais sustentáveis do Brasil, a partir de aspetos identificados na 

Literatura e em estudos empíricos, tais como: extensão, estrutura, recursos tecnológicos, 

indicadores ESG, materialidade, garantia externa e integração. 

Para isso, foram estabelecidos três objetivos: 1- Identificar o estado das empresas 

listadas, consideradas as mais sustentáveis do Brasil, em matéria de adoção dos relatos 

ESG, compreendendo se essa é uma prática institucionalizada nas organizações 

estudadas; 2- Analisar as características desses relatos, assim como as diferenças e os 
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níveis de homogeneidade entre elas; 3- Caracterizar o estágio em que se encontram tais 

empresas no que se refere ao processo de relato integrado. Esse estudo é relevante 

porque não se sabe até o momento em que grau essa prática está implementada nessas 

organizações e como suas características estão alinhadas com a teoria acadêmica. 

Assim, a inexistência de tais resultados pode ser considerada uma lacuna de pesquisa. 

Para compor a pesquisa foram escolhidas as empresas brasileiras cotadas na Bolsa de 

Valores do Brasil e que estão no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), a mais rigorosa 

régua de avaliação do país no que se refere às questões de sustentabilidade. As empresas que 

compõem a carteira do ISE possuem uma relevância muito significativa no cenário nacional 

brasileiro: a composição da carteira de 2018/2019 (último período abrangido neste estudo) 

reúne um grupo de companhias que representam 11 setores e somam R$ 1,73 trilhão em 

valor de mercado, representando 48,66% das companhias negociadas na B3 (B3, 2018a). Este 

estudo longitudinal e de natureza quantitativa, analisou todas as empresas que se 

mantiveram continuamente no índice no período 2014 a 2018, a partir da técnica de análise 

de conteúdo, combinada a um instrumento (guia) que proporcionou maior precisão e 

qualidade à coleta de dados. Os resultados mostram que o relato ESG é uma prática 100% 

institucionalizada nas empresas do ISE. As características dos relatos, mapeadas na literatura, 

indicam um nível de homogeneidade superior a 75% nas práticas das empresas estudadas, o 

que pode indicar influência de forças institucionais. Este estudo contribui para a pesquisa e 

prática sobre relatos não financeiros, estendendo pesquisas anteriores realizadas, além de 

sinalizar para investidores e partes interessadas as empresas que atendem e não atendem a 

esses requisitos. Como recomendação futura, sugere-se examinar em maior profundidade as 

motivações e pressões institucionais, usando dados de diferentes fontes (triangulação). Este 

fator, inclusive, é uma das principais limitações desta pesquisa. 

Este artigo está estruturado da seguinte forma: A Introdução, conforme esta seção, uma 

Revisão da Literatura sobre Relatos ESG na segunda seção. Em seguinte a Metodologia, a 

Descrição e Análise dos Resultados na quarta seção. Por último, são apresentadas as 

principais Conclusões. 
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2. Relatos ESG 

2.1. Interesse por Informações ESG 

O conceito “Enviromental, Social and Governance” (ESG) refere-se à informações para 

além das demonstrações financeiras, que incorporam fatores de desempenho e desafios 

enfrentados pelas empresas nestas matérias (Bassen & Kovács, 2008). Esses três pilares têm 

impulsionado decisões de investimentos por parte de investidores do mercado de ações 

(ONU, 2016; UNGC, 2021). O termo 'ESG' foi proposto pela primeira vez pelo Pacto Global das 

Nações Unidas em 2004 como forma de enfatizar a importância de seus fundamentos para as 

empresas e investidores trabalharem juntos no enfrentamento dos principais desafios globais 

(Lu, 2016; UNGC, 2021).  

Com um mundo se redesenhando para uma economia de baixo carbono, as questões 

ESG são temas cada vez mais estratégicos para as organizações porque tem uma relação 

direta com a perpetuidade dos negócios (EY, 2021). A parceria feita entre investidores 

globais e a Organização das Nações Unidas (ONU), ao estabelecerem os Princípios do 

Investimento Responsável (PRI), foi um dos marcos de consolidação para essas questões. 

De acordo com a ONU, as implicações dos temas de sustentabilidade para os investidores e 

os mercados financeiros eram muito mal compreendidas e, em grande parte, ignoradas 

(ONU, 2016). Os PRIs vêm ajudando a corrigir essas distorções, ao trazerem maior clareza e 

relevância financeira aos temas ESG, fornecendo um modelo para que a comunidade 

mundial de investimento contribua com o desenvolvimento de um sistema financeiro mais 

consistente e sustentável (UNGC, 2021). A americana BlackRock, maior empresa de gestão 

de ativos do mundo, argumenta que o investimento sustentável busca empregar capital em 

ativos que adotem fatores relevantes para o desempenho econômico de longo prazo. Como 

fiduciária de seus clientes, a Blackrock, tem a responsabilidade de proteger e aumentar o valor 

dos ativos que lhes são confiados (Blackrock, 2016). Para isso, opera com o pressuposto de 

que as empresas que estão focadas em resolver os maiores desafios do mundo estão melhor 

posicionadas para crescer, em detrimento dos seus pares que estão para trás (Blackrock, 

2021). 

Fortalecendo ainda mais as questões ESG, o Relatório Global de Riscos do Fórum 

Econômico Mundial de 2021, apontou que grande parte dos principais riscos de negócios 

atualmente são econômicos e sociais (WEF, 2021). Isso representa uma mudança 
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significativa em relação aos anos anteriores, antes da pandemia COVID-19, em que quase 

todos os principais riscos eram ambientais (Tähtinen, 2018; WEF, 2021). Nesse contexto, 

há uma tendência, cada vez mais exigida pelos países, para que as empresas divulguem 

informações ESG (Lu, 2016; Lokuwaduge & De Silva, 2020). Exemplo disso, é o que já 

ocorre na África do Sul, com o King III (código de governança da Bolsa de Valores de 

Johanesburgo) e também em alguns países da União Europeia como França e Dinamarca. 

A criação da Diretiva 2014/95 tornou obrigatória a publicação de “Demonstrações não 

financeiras” nos países que compõem o bloco econômico. 

Apesar do avanço do tema e dos esforços que vêm sendo feitas por parte das empresas, 

os investidores ainda permanecem céticos quanto ao valor dos fatores não financeiros e a 

relação causal entre ESG e o desempenho financeiro (EY, 2017a), embora diversos estudos 

tenham comprovado uma relação positiva entre esses  (Eccles et al., 2014; Serafeim, 2014; 

Giese & Nagy, 2018; EY, 2020). Somado a isso, a difícil interpretação de informações e a falta 

de consenso de um padrão para métricas e divulgações ESG implica um cenário confuso e 

fragmentado para empresas, investidores e reguladores, pois os relatórios produzidos não 

são valiosos e comparáveis para os investidores tomarem decisões (Tähtinen, 2018; 

Blackrock, 2016). 

No entanto, os investidores entendem que sérios riscos reputacionais e ambientais 

quando vêm à tona, podem trazer impactos devastadores no resultado final das empresas 

que investem (IFAC, 2012; Eccles et al., 2014; Kotsantonis et al., 2016; EY, 2017a; EY, 2017b). 

Preocupados com isso, cada vez mais aplicam em fundos ESG. Evidências do Fundo 

Monetário Internacional mostram que de 2010 a 2019, o número de fundos dedicados ao 

ESG aumentou de 913 para 1931, com ativos crescendo de $ 352 bilhões a $ 856 bilhões 

(UNCTAD, 2020). Isso prova que os pilares ESG importam para o mercado e estão cada vez 

mais sendo divulgados pelas empresas (Cohen et al., 2015), conforme mostra o próximo 

item. 

 

2.2. Relatos ESG 

As informações ESG são usualmente compartilhadas com o mercado através de 

relatórios corporativos, que podem fazer parte do relatório anual da empresa ou mesmo 

ser publicado como um relatório separado, podendo ter nomes diferentes, conforme 

cada empresa (Lu, 2016; EY, 2017a, 2017b). Esses relatos, a depender do país em que a 
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empresa os divulgam, podem seguir requisitos estabelecidos pelo governo, por bolsas 

de valores, entidades profissionais com poder regulador ou ambos (Lu, 2016; 

Lokuwaduge & De Silva, 2020). 

Relatos não financeiros são publicados maioritariamente em forma de relatório 

(físico, e/ou formato digital tipo arquivo pdf e/ou formato web). Funcionam 

essencialmente como uma ferramenta de comunicação, fornecendo informações 

materiais que integram a estratégia, aspetos ambientais, sociais, governança, ética, 

capital intelectual, direitos humanos, além do desempenho e perspectivas da 

organização, que não são inteiramente capturados nas demonstrações financeiras 

tradicionais (Blackrock, 2016; Dyduch & Krasodomska, 2017; IFAC, 2018; Goméz, 2019). 

Enquanto o “relato” é o processo de como a empresa  vai comunicar, expor e/ou explicar 

determinado conteúdo do tipo ESG (fundamentados por uma ampla gama de dados e 

informações), o “relatório” é o produto mais visível e tangível do relato (IIRC, 2014). Ele 

traz uma narrativa, com uma representação clara e concisa de como a organização 

demonstra a criação de valor agora e no futuro dos aspetos ESG. 

A principal motivação para relatar, de acordo com  Dyduch e Krasodomska (2017), é 

legitimar as operações da empresa, justificando sua existência contínua e 

comprometimento em gerar valor de longo prazo. No entanto, alguns autores questionam 

se esse tipo de informação interessa mesmo aos investidores e ao mercado. Os resultados 

mostraram-se satisfatórios para investidores de ações (Eccles et al., 2011), com algumas 

diferenças entre investidores profissionais e não profissionais (Cohen et al., 2015). Ainda 

nesse cenário, estudos também foram realizados por organizações profissionais, a exemplo 

do conduzido pela  EY (2020), revelando que 72% dos investidores entrevistados realizam 

uma avaliação estruturada e metódica das divulgações não financeiras. Para eles, uma das 

maiores áreas de desconexão é como as empresas estão divulgando os riscos ESG em seus 

modelos de negócios atuais. 

Em outra perspectiva, um estudo conduzido pela IRRCI (2019) analisou um grupo de 

empresas do índice S&P 500 da bolsa americana. Os resultados apontaram que 78% 

dessas emitiram um relatório ESG, a maioria com métricas de desempenho ambiental e 

social. Esse estudo avaliou também outras características como extensão, adoção de 

estruturas de relatos, publicação de relato integrado, materialidade, garantia externa, 

dentre outras questões. Nessa mesma linha, alguns acadêmicos exploraram aspetos 
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parecidos, que são usados como referências para este estudo e que foram agrupados em 

dois principais grupos: 1- GERAIS: a) Extensão (Beattie et al., 2008; KPMG, 2014; FEE, 

2015; Dyduch & Krasodomska, 2017; Miller et al., 2017; IFAC, 2018;) e Estrutura (Erol & 

Demirel, 2016; IFAC, 2018; Corporate register (2019); e b) Fatores tecnológicos (Beattie 

& Pratt, 2003; Davey & Homkajohn, 2004; Homayoun & Rahman, 2010; Uyar, 2016); 2- 

QUALIDADE: c) Drivers Triple Bottom Line/ ESG, (Boesso & Kumar, 2007; Ho & Taylor, 

2007; Madalena et al., 2016; IRRCI, 2019;  UNCTAD, 2020; Blackrock, 2020); d) 

Materialidade (Eccles et al., 2012; Fasan & Mio, 2017); e) Garantia externa (Cohen et al., 

2015; Miller et al., 2017; Reimsbach et al., 2018; IRRCI, 2019). O estágio de integração do 

relato também foi considerado, usando com base as referências de Eccles e Krzus (2010), 

IIRC (2014), Jaffar et al. (2019) e IRRCI (2019). 

 Outros estudos empíricos analisaram esses relatos não financeiros a partir da 

influência de fatores institucionais (Jensen & Berg, 2012; Martínez-Ferrero & García-

Sánchez, 2017). Alguns conceitos desse ângulo teórico foram considerados neste estudo 

longitudinal com o propósito de compreender as mudanças e evoluções sobre o motivo 

pelo qual algumas empresas moldam seus comportamentos em relação à determinadas 

pressões do ambiente. Isso porque o Novo Institucionalismo Sociológico (NIS), uma das 

vertentes da teoria institucional, tem sido muito útil para chamar a atenção sobre a 

necessidade de reconhecer a maneira pela qual as organizações tendem estar em 

conformidade com o que elas percebem como as expectativas de seu ambiente mais 

amplo (Scapens, 2006). 

A abordagem do NIS tenta explicar as motivações que levam as empresas a adotarem 

determinados comportamentos sociais, a partir de conceitos como homogeneidade e 

legitimidade (DiMaggio & Powell, 2005), fatores que vêm sendo muito associados às 

práticas voluntárias de divulgar relatos corporativos (Jensen & Berg, 2012; Dumitru & Guş, 

2017;Martínez-Ferrero & García-Sánchez, 2017). É provável que as empresas estejam 

sendo influenciadas a agir voluntariamente porque observam que seus concorrentes, 

empresas líderes, membros de determinados grupos estão fazendo o mesmo. Essa 

situação pode está ocorrendo com as práticas de relatos ESG nas empresas que fazem 

parte deste estudo. No próximo item, são apresentados o cenário de relatos ESG no 

ambiente brasileiro e o processo do ISE. 
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2.3. Relatos ESG nas empresas listadas no Brasil e o ISE 

No Brasil, a publicação de relatos para além do financeiro é obrigatória, conforme 

determina a Lei brasileira 6.404/76, alterada pela Lei n.º 10.303/ 2001, que exige pelo artigo 

133 que as empresas de capital aberto no país divulguem o Relatório da Administração (RA) 

sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo (Brasil, 

1976; CVM, 1987). 

Contudo, esse relatório publicado em formato mais simplificado e com conteúdos 

específicos não atende à essa nova necessidade de informações voltadas para as 

questões ESG. Por conta dessas limitações, as empresas passaram a ampliar o escopo 

de informações, publicando outros relatórios, além do RA. São essas narrativas, não 

financeiras e voluntárias no Brasil, que compõem o foco de investigação deste estudo. 

Complementarmente, para serem vistas entre as mais sustentáveis do país, algumas 

empresas listadas no Brasil participam, a partir de determinados requisitos, de um 

processo de avaliação para integrar a Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE) da Brasil Bolsa Balcão (B3), Bolsa de Valores do Brasil. O ISE é um dos mais 

respeitados índices do país (B3, 2015; 2018). O seu principal objetivo é ser o indicador do 

desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido 

comprometimento com a sustentabilidade empresarial (B3, 2015). Em consequência, 

permite suportar os investidores que priorizam esse tema, na sinalização de suas escolhas, 

pois serve de referência na avaliação do desempenho das empresas nas dimensões 

econômicas,  ambientais, sociais, de governança, dentre outras  (B3, 2012; 2018). A 

próxima seção  aborda os métodos de investigação utilizados no desenvolvimento do 

estudo empírico. 

 

3. Metodologia 

Este estudo, em relação à abordagem de pesquisa,  é caracterizado como dedutivo, em 

que a construção parte de um conceito postulado como modelo de interpretação do 

fenômeno estudado (Quivy & Campenhoudt, 2017). Quanto ao propósito, esta  pesquisa 

é caracterizada como exploratória, pois tem como objetivo proporcionar uma visão geral, 

do tipo aproximativo, acerca de determinado fato (Gil, 2008; 2012). Como estratégia, 

optou-se pela pesquisa documental “que utiliza registros e documentos administrativos 
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como a principal fonte de dados” (Saunders et al., 2008, p.150). De acordo com este autor, 

esse tipo de estratégia permite perguntas de pesquisa que enfocam o passado e 

mudanças ao longo do tempo para serem respondidas. Na pesquisa documental, os 

resgistos podem ser analisados tanto de forma qualitativa (interpretando-os na sua 

globalidade e desde o ponto de vista dos seus significados), como de forma quantitativa 

(subdividindo-os em elementos homogêneos) (Moreira, 2007). 

Utilizou-se como fonte de dados, os relatos corporativos publicados de forma 

voluntária e separadamente pelas empresas. Esse documento transcende aquele tipo 

obrigatório denominado Relatório da Administração. De acordo com Dyduch e 

Krasodomska (2017, p.6), “existem várias razões pelas quais se justificam usar relatórios 

corporativos como fonte de informações”. Para as autoras, eles são a principal fonte de 

comunicação corporativa com os investidores e demais partes interessadas. 

Optou-se pela técnica de análise de conteúdo, combinada com um instrumento (guia) 

para proceder à coleta de dados nos documentos de relatos não financeiros. A análise 

de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

(Bardin, 2016). O propósito de usar um guia para realizar a análise de conteúdo é 

garantir o armazenamento ordenado das informações coletadas dos relatos ESG, de 

forma a facilitar o acesso ao observador para que obtenha o máximo de informação 

(aspeto quantitativo), com o máximo de pertinência (aspeto qualitativo) (Bardin, 2016). 

Esse instrumento busca “evitar que o investigador fique submerso por uma massa 

volumosa de dados” (Quivy & Campenhoudt, 2017, p. 156). 

A análise de dados foi feita  a partir da estatística descritiva, que é um processo de 

evidenciar os dados obtidos e as relações existentes entre o fenômeno estudado e 

outros fatores (Marconi & Lakatos, 2003). Os métodos estatísticos nesse processo 

descritivo são usados para organizar, resumir e descrever os aspetos importantes de um 

conjunto de características observadas ou comparar tais características entre dois ou 

mais conjuntos (Reis, 2002). O próximo item apresenta a análise e discussão dos 

resultados. 
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4. Análise e discussão dos Resultados 

Atendendo aos objetivos definidos, ao fato de se procurar desenvolver um estudo 

longitudinal, havendo entradas e saídas de empresas no ISE, 42 empresas fizeram parte 

dessa carteira no período 2014 a 2018, o que se materializou num total de 165 

observações. No entanto, como se trata de analisar um período longo, optou-se por 

estudar todas as empresas listadas que permaneceram nos últimos 5 anos na carteira 

do ISE. Desta forma, a amostra deste estudo compreendeu 26 empresas (130 

observações), agrupadas por segmento de negócio (definido de acordo com os registos 

feito pelas empresas na base de dados da B3). 

 

4.1. Nível de adoção dos relatos ESG 

Os resultados mostram que 100% das empresas da amostra deste estudo publicaram 

sistematicamente relatos com informações ESG em todo o período avaliado, apesar 

desse fator não ser uma condição de exclusão para compor a carteira (mas avaliado). 

Essas constatações são próximas aos resultados feitos pela IRRCI (2019) com as 

empresas da S&P 500. Os resultados apontaram que a maioria (78%) das empresas da 

carteira de ações americana, emitiu esse tipo de publicação, em forma de relatório. 

 

4.2. Características dos relatos ESG 

No que diz respeito às características das práticas de relatos ESG, buscou-se através 

da Literatura e estudos empíricos anteriores, combinados com uma pré-leitura dos 

relatos, identificar as principais características mais comuns desse mecanismo. Essas 

características mostram os seguintes resultados: 

1- Quanto à Extensão e Estrutura - A média de páginas das publicações dos relatos é de 

110, menor do que a apresentada nos estudos realizados pela KPMG (2014), que foi de 165 

páginas. Verifica-se que o setor de serviços é o que possui a maior extensão (114 páginas), 

seguido pela indústria (108) e comércio (95). Esse resultado evidencia um cenário diferente 

dos achados de Dyduch e Krasodomska (2017) que mostram que o segmento da indústria, 

por gerar maiores impactos na sociedade, tende a divulgar mais informações dos que os 

demais. A maioria dos relatos (87%) intitula-se como Relatório Anual ou de 

Sustentabilidade, algumas vezes combinando esses dois termos. No entanto, essas 
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variações nos títulos dos relatos são esperadas, pois o processo de divulgação atual é 

concretizado por uma ampla gama de relatórios que podem ter diferentes nomes (Miller et 

al., 2017). Todos os 130 relatórios, das 26 empresas que compõem a amostra, foram 

publicados usando uma estrutura conhecida, sendo a GRI a mais usada individualmente 

(46%) ou combinada com outra estrutura, especificamente a do IIRC (54%). A forte presença 

do GRI foi constatada nos estudos feitos por Erol e Demirel (2016) e Corporate register 

(2019). Não obstante, a estrutura do IIRC vem ganhando terreno ao longo do período desta 

investigação, confirmando os resultados de outras pesquisas (Eccles & Krzus, 2010; EY, 

2014; IRRCI, 2019). 

2- Recursos Tecnológicos - Apesar de 100% dos relatos estarem disponíveis através da 

internet (por downloads: 75% e/ou pelo website; 25%), nem todos estavam dispostos em 

uma mesma página ou com ligações, organizados por ano ou acessíveis. Em comparação ao 

estudo feito pelo IRRCI (2019) com empresas do Índice S&P 500, o percentual de relatórios 

das empresas brasileiras deste estudo disponível para download foi maior: 75,4% nas 

brasileiras e 68% nas americanas. Ainda nesse contexto, constatou-se que 84,6% seguiam 

premissas de organização e que 15,4% dos relatos não estavam organizados numa mesma 

página, com histórico por ano ou acessível. A publicação de relatos em formato digital, ao 

invés de impressos, vem dominando a prática de mercado (Davey & Homkajohn, 2004; 

Homayoun & Rahman, 2010; IRRCI, 2019). 

3- Drivers Triple Bottom Line / ESG - Mais de 95% dos relatos divulgaram o 

desempenho Econômico (98%), Ambiental (96%) e Social (95%). Estes, valores são 

maiores, especialmente no fator ambiental, do que os identificados por Dyduch e 

Krasodomska (2017). Além disso, são próximos aos achados da IRRCI (2019) com as 

empresas listadas no S&P 500: 95% na dimensão Econômica e Ambiental e 86% Social. 

Neste estudo, as dimensões Econômica (89%) e Ambiental (84%) são divulgadas 

maioritariamente em formatos mais narrativos, combinado com gráficos, tabelas e 

alguma série histórica, enquanto a Social de maneira mais reduzida nessa condição 

(49%). 

4- Materialidade - Todas as empresas (100%) apresentaram temas materiais nos seus 

relatos; embora apenas 49% destes apresentaram uma matriz de materialidade. Os 

resultados do estudo nas empresas americanas da S&P 500 mostraram que essa prática 

é adotada por 53% das empresas (IRRCI, 2019). Percebe-se que essa prática vem 
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diminuindo ao longo dos anos nos reportes das empresas, o que pode ser explicado pela 

não exigência da estrutura do IIRC. Esse resultado pode estar associado com o 

crescimento da adoção dos conceitos do IIRC entre as empresas deste estudo, 

apresentado anteriormente. No entanto, vale destacar que a estrutura exige que a 

empresa apresente o processo de definição e escolha dos temas materiais. Percebe-se 

uma variação na quantidade de temas materiais, o que é esperado e já destacado 

anteriormente por Eccles et al. (2012) e Serafeim (2014). 

5- Garantia Externa - 86% dos 130 relatos adotam-na, sendo que 81% deles 

apresentaram pareceres de auditoria feitos por uma big four, confirmando Miller et al. 

(2017), que constataram que o percentual de empresas dos EUA que emprega a garantia 

externa nos seus relatórios não financeiros vêm aumentando. Porém, no levantamento 

com as empresas da S&P 500, foi verificado que a maioria dos relatórios de 

sustentabilidade das organizações listadas no índice americano carece de verificação 

externa; apenas 36% a incluem (IRRCI, 2019). Observa-se que o setor do comércio foi o 

que menos adotou essa prática (60%), seguido por serviços (89%) e a indústria (100%). 

Em relação aos serviços realizados por uma Big Four, os resultados mostram que 81% 

contrataram uma dessas empresas e 19% não, o que corresponde com os achados do 

estudo de Miller et al. (2017) de que o mercado de garantia externa dos relatos não 

financeiros é dominado pelas Big Four. 

As características dos relatos, quando analisadas sob o conceito da teoria 

institucional, apontam para um nível de institucionalização geral acima de 75% nos 

aspetos estudados (figura 01). Os resultados permitem identificar uma estrutura comum 

e uma maneira de operar nas práticas dos relatos ESG por parte das organizações, com 

características voltadas para níveis maiores de homogeneidade, pressupondo que os 

atores racionais tornam suas organizações cada vez mais similares, à medida que tentam 

transformá-las (DiMaggio & Powell, 2005). 
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Figura 1 – Níveis de homogeneidade nas práticas dos relatos não financeiros 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.3. Estágios de implementação do Relato Integrado 

Um grupo pequeno de empresas (5) autodenominou seus relatos como integrados (16 

relatos ou 12% do total analisado na amostra), resultados alinhados com o estudo das 

empresas do S&P 500, que constatou um baixo número de empresas que emitiram um 

relatório integrado: 14 (3,5%) empresas das 395 pesquisadas (IRRCI, 2019). Observa-se, que 

a maioria das empresas deste estudo que adotam tal tipo de relato, pertence ao segmento 

de Serviços (4 empresas), sendo que a maior parte no setor financeiro (3). Esses resultados 

se aproximam dos achados por Erol e Demirel (2016), que identificaram ser o setor de 

serviços financeiros o que mais publica relato integrado. 

No entanto, considerando o levantamento feito pela EY (2014a), constata-se que 

muitas empresas nomeiam seus relatos como "integrados", mas que na prática eles 

podem não ser, foi efetuada uma análise para identificá-los pelos elementos de 

conteúdo do IIRC. Assim, os relatos foram divididos em dois grupos: 1- Relatos 

Tradicionais (114 relatos) e 2- Relatos Integrados (16 relatos), a fim de verificar quais 

elementos do IIRC estavam presentes nesses dois grupos e quais as diferenças entre 
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eles. A análise (figura 2) apontou que os elementos mais presentes foram: visão geral 

da organização (100% nos relatos integrados e 85% nos tradicionais), seguido por 

governança (87% nos relatos integrados e 85% nos tradicionais) e desempenho (80% 

nos relatos integrados e 71% nos tradicionais). Esses resultados aproximam-se dos 

encontrados por Jaffar et al. (2019) nas empresas listadas da Malásia, que identificaram 

maior presença dos elementos: visão geral (entre 71% e 80%); governança (81% e 90%) 

e, empatados, estratégia e alocação de recursos e Gestão de riscos (51% a 60%) nos 

relatos verificados. 

 

Figura 2 – Estágio do Relato Integrado 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A próxima seção apresenta as principais conclusões desse estudo. 

 

5. Conclusões 

Este estudo teve como objetivo identificar o estado das empresas listadas mais 

sustentáveis do Brasil, em matéria de adoção dos relatos ESG, bem como analisar suas 

características e caracterizar o estado de integração das informações. Para isso, foi 

realizada a revisão da literatura e análise de estudos empíricos sobre o tema. Os 

resultados evidenciaram que a divulgação dos relatos não financeiros ESG, é uma prática 
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institucionalizada em 100% nas empresas que formam a carteira do ISE, no período 

estudado, estando sedimentado historicamente e sendo sustentando de forma habitual, 

apesar de não serem legalmente exigidos. Além disso, verificou-se, na maioria das 

empresas, comportamentos padronizados nas características 1- Gerais (Extensão e 

Estrutura, e Fatores Tecnológicos) e 2- Qualidade (Drivers Triple Bottom Line/ESG, 

Materialidade e Garantia Externa) dos relatos ESG. 

Os resultados, revelaram a existência de um nível de institucionalização acima de 

75% das características pesquisadas, evidenciando a existência de forças voltadas para 

homogeneidade (DiMaggio & Powell, 2005). 

Quanto ao estágio de integração, os resultados mostraram que apenas 12% dos 130 

relatos analisados foram denominados como “integrado”, demonstrando que essa 

prática ainda está em estágios iniciais, assim como empresas de outros países (IRRCI, 

2019; Corporate register, 2019). Os relatos que foram autodenominados de integrados 

estão mais aderentes às características do que é considerado ”integrado” na Literatura, 

do que os relatos tradicionais. Porém, existem gaps que demonstram que eles precisam 

evoluir para estarem em conformidade com as práticas de mercado e a literatura do que 

é considerado integrado. 
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Resumo: 
A crise sanitária causada pela pandemia de COVID-19 trouxe maior 
consciência da importância do apoio ao desenvolvimento da economia e à 
consideração do seu impacto ambiental. As pessoas consomem cada vez 
mais localmente, como forma de apoio à produção local e à 
sustentabilidade. Para dinamizar a atividade económica local, têm sido 
implementadas diversas medidas, como a criação de plataformas digitais 
para ajudar a vender os produtos endógenos.  
Através da análise das páginas institucionais dos Grupos de Ação Local e 
entrevistas, o presente artigo pretende analisar os produtos endógenos 
característicos das localidades abrangidas pela CIM Região de Coimbra, o 
trabalho já desenvolvido para a promoção dos produtos, as principais 
dificuldades sentidas relativamente ao escoamento de produtos locais, 
possíveis soluções e medidas a tomar no futuro.  
Os resultados da investigação mostram uma preocupação geral dos GAL 
promover produtos locais, e consequentemente, o desenvolvimento local 
sustentável, contudo enfrentam barreiras como a pouca literacia ou 
confiança de alguns agentes económicos em relação ao e-commerce, a 
pouca importância que estes atribuem às novas tecnologias e ainda conflitos 
e dificuldades em formar parcerias efetivas com outras entidades. É 
necessária e importante a participação dos GAL na promoção da 
sustentabilidade, reconhecida como uma prioridade da Qualidade. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Local Sustentável; E-commerce; GAL; 
Produtos Endógenos  

 

Abstract: 
The health crisis caused by the COVID-19 pandemic brought greater 
awareness of the importance of supporting the development of the 
economy and considering its environmental impact. People consume more 
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and more locally, to support local production and sustainability. To boost 
local economic activity, several measures have been implemented, such as 
the creation of digital platforms that help to sell endogenous products. 
Through the analysis of the institutional pages of the Local Action Groups 
and interviews, this article aims to analyse the endogenous products 
characteristic of the localities covered by the CIM Region of Coimbra, the 
work already developed for the promotion of the products, the main 
difficulties experienced in relation to the sale of local products, possible 
solutions and measures to be taken in the future. 
The research results show a general concern of LAGs to promote local 
products, and consequently, sustainable local development, however they 
face barriers such as the lack of literacy or confidence of some economic 
agents in relation to e-commerce, the little importance they attach to new 
technologies, and conflicts and difficulties in forming effective partnerships 
with other entities. It is necessary and important for LAGs to participate in 
the promotion of sustainability, recognized as a Quality priority.   

 

Keywords: E-commerce; Endogenous Products; LAG; Sustainable Local 
Development 

 

 

1. Introdução 

As últimas décadas testemunharam uma escalada de pandemias globais, como o 

SARS em 2003, o H5N1 em 2006 e o H1N1 em 2009, cada um dos quais prejudicou as 

atividades económicas e o crescimento econômico (Chung, 2015). 

A pandemia do Coronavirus (COVID-19), cujo surto se iniciou em dezembro de 2019, 

em questão de meses espalhou-se por quase todos os países do mundo, trazendo 

consigo mudanças significativas sobretudo a nível social e económico, mas também 

cultural e ambiental. Os governos de várias nações tiveram de responder à situação 

implementando medidas severas e restritivas como forma de mitigação da transmissão 

dessa doença respiratória. As pessoas viram-se obrigadas a respeitar regras de 

distanciamento social e a permanecer quanto mais possível em casa, o que também 

afetou fortemente a atividade das empresas e produtores, sendo que estas viram as 

suas receitas caírem de forma acentuada, algumas tiveram que procurar novas formas 

de negócio, como por exemplo apostar no comércio online e outras tiveram mesmo de 

fechar portas. 

Em resposta à crise económica provocada pela pandemia de COVID-19, que conduziu 

à retração da atividade económica em Portugal (e no mundo), foram desenvolvidas 
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diversas iniciativas em vários pontos do país que visam apoiar a retoma económica, 

promovendo a sustentabilidade do seu tecido empresarial e a manutenção dos postos 

de trabalho, sem esquecer a atividade económica de interesse local. Uma dessas 

medidas foi a criação de plataformas digitais que pretendem contribuir ajudando a 

vender os produtos endógenos de pequenos produtores locais, de bens e serviços do 

comércio tradicional.  

De acordo com Dannenberg et al. (2020), a pandemia e as políticas de "ficar em casa" 

abriram uma janela de oportunidade para a divulgação do e-commerce, sobretudo de 

mercearia, impulsionada por mudanças institucionais radicais e grandes agitações da 

procura existente (Lee & Malerba 2017). 

O e-commerce em Portugal tem vindo a crescer sustentadamente, mas a pandemia 

levou muitos consumidores a comprarem cada vez mais online, procurando de forma 

crescente produtos nacionais, muitos de proximidade, tais como frutos e hortícolas, 

mercearia, take-away, vinhos, etc. O e-commerce pode ser assim um importante meio 

de escoar produtos, nomeadamente os endógenos, de produtores locais, muitas vezes 

com produções em pequena escala, com dificuldade de acesso a grossistas e cadeias de 

distribuição.  

Visto a situação atual, é importante fomentar a recuperação económica apoiando-se 

em estratégias de desenvolvimento local direcionadas para a promoção de produtos 

endógenos, através de métodos eficientes e inovadores que assegurem a qualidade, o 

que pode tornar-se num importante motor de desenvolvimento económico local e 

sustentável das várias localidades abrangidas pela CIM Região de Coimbra. Assim, o 

principal objetivo desse artigo é analisar os produtos endógenos característicos das 

localidades da região e ainda ter conhecimento sobre o trabalho já desenvolvido para a 

promoção e certificação dos produtos e medidas tomadas, bem como as principais 

dificuldades sentidas relativamente ao escoamento de produtos locais, possíveis 

soluções e medidas a tomar no futuro. 

O artigo está estruturado da seguinte forma: o primeiro capítulo é dedicado à 

introdução e o segundo capítulo centra-se nos produtos endógenos e tipos de 

certificação existentes em Portugal. O terceiro capítulo expõe a noção de 

desenvolvimento local sustentável enquanto o quarto descreve a metodologia utilizada 

para a realização desse estudo. No quinto capítulo procede-se à análise da informação 
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recolhida e exposição dos principais resultados. O sexto capítulo, com que se concluiu 

este artigo, dedica-se à exposição das principais conclusões, de algumas sugestões e de 

propostas para investigações futuras. 

 

2. Produtos Endógenos e Certificação da sua Qualidade  

De acordo com Barroco e Augusto (2016), os produtos endógenos, também 

apelidados de produtos locais, produtos regionais, produtos típicos ou produtos 

tradicionais, são os produtos que os turistas gastronómicos querem encontrar, na 

medida em que são detentores de características particulares no que se refere à sua 

origem geográfica, à natureza das matérias-primas utilizadas na sua produção e ao uso 

de determinado processo particular de produção / transformação. Normalmente, são 

produtos sazonais e possuem características que fazem deles especiais, únicos e 

diferentes ao refletirem a riqueza cultural das regiões onde são produzidos. 

A certificação e oferta de produtos que se valem da noção de terroir pretendem 

conciliar interesses de consumidores e produtores. Tal qualificação “produtos de 

terroir” assegura aos consumidores a qualidade dos produtos, tipicidade, modo de 

produção, respeito às tradições e ao meio ambiente. Esse reconhecimento protege o 

interesse dos produtores ao vincular o produto a uma região de origem específica, 

impedindo a fabricação por concorrentes de outras regiões (Nascimento e Souza, 2004). 

Para os consumidores, a presença do selo de origem, tanto em aspetos geográficos, 

como por aspetos ligados aos modos de produção, elementos históricos e 

socioeconômicos, em produtos como queijos, vinhos e azeites, pesa na escolha do 

produto. A qualificação terroir, permite ainda, o reconhecimento de produtos locais no 

mercado mundial, pois a certificação atende a critérios e padrões internacionais 

(Silveira, 2009). 

Existem três certificações bastante conhecidas em Portugal: DOP, IGP e ETG. A sigla 

DOP (Denominação de Origem Protegida) representa um nome reconhecido a nível 

nacional (DO) ou reconhecido a nível comunitário (DOP) de uma região, de um local 

determinado ou, em casos excecionais, de um país, que serve para designar um produto 

agrícola ou um género alimentício originário dessa região, desse local determinado ou 

desse país; cuja qualidade ou características se devem exclusivamente ao meio 
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geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e cuja produção, transformação e 

elaboração ocorrem na área geográfica delimitada (Artigo 2º, 1.a) do Regulamento (CE) 

nº. 510/2006, citado por Barrocco e Augusto, 2016).  

Já a sigla IGP (Indicação Geográfica Protegida) representa um nome reconhecido a 

nível nacional (IG) ou reconhecido a nível comunitário (IGP), de uma região, de um local 

determinado, ou, em casos excecionais, de um país, que serve para designar um produto 

agrícola ou um género alimentício originário dessa região, desse local determinado ou 

desse país e cuja reputação, determinada qualidade ou outra característica podem ser 

atribuídas a essa origem geográfica e cuja produção e/ou transformação e/ou 

elaboração ocorrem na área geográfica delimitada (Artigo 2º, 1.b) do Regulamento (CE) 

nº. 510/2006, citado por Barroco e Augusto, 2016). 

A sigla ETG (Especialidade Tradicional Garantida) serve para designar um produto 

agrícola ou género alimentício que se distingue claramente de outros produtos ou 

géneros similares pertencentes à mesma categoria e de uso comprovado no mercado 

comunitário por um período que mostre a transmissão entre gerações (pelo menos 25 

anos), que beneficia do reconhecimento da sua especificidade pela Comunidade (Artigo 

1º, 1.a), b) e c) do Regulamento (CE) nº 509/2006, de 20/03/2006). 

Segundo os dados estatísticos da DGADR (Direção Geral da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural), em 2021 existem em Portugal 204 produtos qualificados, 

sendo 108 DOP, 93 IGP e somente 1 ETG. 

 

3. Desenvolvimento Local Sustentável: algumas notas  

Segundo Carvalho (2020), o desenvolvimento local está associado, normalmente, a 

iniciativas inovadoras e mobilizadoras da coletividade, articulando as potencialidades 

locais com as condições dadas pelo contexto. É um processo endógeno geralmente 

assente em pequenas unidades territoriarigis e agrupamentos humanos capaz de 

promover o dinamismo económico e a melhoria da qualidade de vida das populações. 

De acordo com Carvalho (2009), para ser um processo consistente e sustentável, o 

desenvolvimento deve aumentar as oportunidades sociais e a viabilidade e 



LIVRO DE ATAS                           XI  EN CON TRO DE IN VES TIGADORES DA Q UALIDADE  

Universidade de Aveiro | 17 de setembro de 2021                                                                                                                       559 

competitividade da economia local, aumentando os rendimentos e as formas de riqueza 

ao mesmo tempo que garante a preservação dos recursos naturais. 

O termo sustentabilidade (e consequentemente, desenvolvimento sustentável) foi 

apresentado pela primeira vez em 1980 pela UICN (União Internacional para a 

Conservação da Natureza) (Rigueiro, 2014), e é definido pela Comissão Mundial para o 

Ambiente e Desenvolvimento como “aquele que satisfaz as necessidades do presente, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades” (1987, WCED - Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento - 

citado por Buarque, 1999). O desenvolvimento sustentável apresenta ainda dois pilares 

fundamentais em função da satisfação das principais necessidades de todos, 

nomeadamente: a utilização dos recursos e a consciência dos seus limites, ou seja, o uso 

sustentável dos recursos naturais no desenvolvimento económico e no consumo para 

preservar o futuro humano no planeta, no sentido de um futuro ilimitado (Davis, 2008 

citado por Rigueiro, 2014). 

O desenvolvimento local sustentável incorpora, de alguma forma, estas dimensões 

da sustentabilidade pois é um processo que procura fomentar o desenvolvimento de 

unidades sócio-territoriais, que são delimitadas por um conjunto de práticas de 

diagnóstico e planeamento participativo, partindo das potencialidades desse território 

(Carvalho, 2020), e ainda pretende  assegurar a permanência e a continuidade, a médio 

e a longo prazo, dos avanços e melhorias na  qualidade de vida, na organização 

económica e na conservação do meio ambiente (Buarque, 1999). O desenvolvimento 

local representa uma forma de integração económica, num contexto regional e nacional, 

que concebe e redefine oportunidades e ameaças, contrabalançando com qualidade, 

competitividade e especialização (Rigueiro, 2014).  

O desenvolvimento local sustentável deverá promover a potenciação do impacto das 

ações, tanto governamentais como não-governamentais, por forma a investir na 

melhoria das condições de vida das populações (Carvalho, 2020). Executar uma 

estratégia de desenvolvimento local sustentável é uma tarefa difícil e complexa, 

contudo é possível atingir esse estado de qualidade, reunindo todos os esforços 

necessários para cumprir com os objetivos estratégicos delineados na estratégia de 

desenvolvimento local (Rigueiro, 2014), através do investimento na dinamização de 
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potenciais recursos endógenos, do desencadeamento de ações cidadãs e voluntárias e 

do estabelecimento de parcerias (Carvalho, 2020). 

Dentro das estratégias de desenvolvimento local deve estar incluída a promoção de 

produtos endógenos de qualidade, através de meios sustentáveis, criativos, solidários e 

inovadores, de acordo também com a conjuntura que vivemos atualmente (como por 

exemplo, plataformas digitais de venda), constituindo assim instrumentos fundamentais 

para as Comunidades Intermunicipais (CIM’s). 

 

4. Metodologia 

A metodologia usada para esse estudo foi predominantemente de natureza 

descritiva e interpretativa, dado que se pretendia, num primeiro momento, identificar 

as iniciativas criadas para ajudar as empresas e produtores locais, no contexto do COVID-

19, a continuar a comercializar os seus produtos, em particular os endógenos de forma 

a promover o desenvolvimento local sustentável e, num segundo, compreender se 

estavam ou não a ser bem sucedidas. 

Quanto à identificação e caracterização dos produtos endógenos, optou-se por 

realizar uma pesquisa na internet, mais concretamente nos sites dos GAL da CIM Região 

de Coimbra, com o fim de identificar produtos emblemáticos das regiões por estes 

abrangidas.  

Os Grupos de Ação Local (GAL) são atores público-privados sem fins lucrativos, com 

uma limitação de 50% para a representação pública, que estabelecem e executam as 

estratégias de desenvolvimento local de base comunitária, avaliam e selecionam 

projetos e acompanham os seus processos de execução (Dinis et al., 2010). 

Os Grupos de Ação Local da CIM Região de Coimbra são sete, representados na tabela 

seguinte: 
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Tabela 1 - GAL da CIM Região de Coimbra e concelhos abrangidos 

GAL Concelhos Abrangidos  
AD ELO – Associação de 

Desenvolvimento Local da Bairrada e 
Mondego 

Cantanhede, Figueira da Foz, Mealhada, Mira, Montemor-o-
Velho, Penacova e Vagos 

ADIBER – Associação de 
Desenvolvimento Integrado da Beira 

Serra 
Arganil, Góis, Oliveira do Hospital e Tábua 

ADICES – Associação de 
Desenvolvimento Local 

Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela 

CoimbraMaisFuturo – CMF – 
Associação de Desenvolvimento Local Coimbra 

Dueceira – Associação de 
Desenvolvimento do Ceira e Dueça 

Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares 

Pinhais do Zêzere – Associação para o 
Desenvolvimento 

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pampilhosa da Serra e 
Pedrógão Grande 

TERRAS DE SICÓ – Associação de 
Desenvolvimento 

Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, Pombal e Soure 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Como a informação presente online a nível dos GAL não é muito vasta, foi necessário 

encontrar uma estratégia para a alargar a recolha de dados. Graças ao COIMBRA 2030, 

conseguimos estabelecer contato com os GAL pertencentes à CIM Região de Coimbra 

por forma a obter informação detalhada e vasta sobre os produtos endógenos ou locais, 

a estrutura do comércio local, o trabalho já desenvolvido pelos GAL, a situação atual em 

contexto da pandemia de COVID-19 e medidas tomadas, as principais dificuldades 

relativamente ao escoamento de produtos locais, possíveis soluções e o que se pretende 

fazer futuramente. Todas as reuniões marcadas para recolha de dados tiveram lugar na 

plataforma de videochamadas ZOOM.  

 

5. Principais resultados: três casos de estudo 

Dada a limitação de extensão deste artigo, optámos por descrever com mais detalhe 

três casos concretos e bastante diversificados entre si. Assim, foram escolhidos três 

casos: AD ELO, CoimbraMaisFuturo e Pinhais do Zêzere. Na tabela seguinte estão 

elencados todos os produtos da CIM Região de Coimbra. 
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Tabela 2 – Produtos Endógenos da CIM Região de Coimbra (por GAL) 

GAL Concelhos Abrangidos  
AD ELO – Associação de 

Desenvolvimento Local da Bairrada e 
Mondego 

Vinho da Bairrada, Hortícolas; Morangos; Mirtilo; Abacate; 
Milho; Carne Marinhoa, Leite; Arroz Carolino do Baixo 
Mondego; o Leitão a sardinha; Queijada de Pereira; Pastel de 
Tentúgal; Nevada de Penacova e o Bolo de Ançã 

ADIBER – Associação de 
Desenvolvimento Integrado da Beira 

Serra 

Queijo Serra da Estrela, Vinho do Dão, Maçã Bravo do Esmolfe, 
Borrego Serra da Estrela, Mel Serra da Lousã, enchidos, fumado, 
artesanato 

ADICES – Associação de 
Desenvolvimento Local 

Queijo Serra da Estrela, Vinho do Dão, Maça Bravo  de 
Esmolfe, Cabrito, Borrego, Hortícolas, Frutos Vermelhos, 
Enchidos e Azeite 

CoimbraMaisFuturo – CMF – 
Associação de Desenvolvimento Local 

Laranja de Coimbra, Arroz, Milho, Leite, Vinho, Mel, Olival, 
Cebola, Couve Castelo Viegas 

Dueceira – Associação de 
Desenvolvimento do Ceira e Dueça 

Chanfana, Mel Serra da Lousã, Queijo Rabaçal, mirtilos, 
fumeiros, cabrito, plantas aromáticas, compotas, artesanato, 
vinho, vinha, azeite, frutos secos, castanhas, licor  de 
castanha, compota de castanha 

Pinhais do Zêzere – Associação para o 
Desenvolvimento 

Mel e Derivados, Medronho, Aguardentes de mel e medronho, 
Licores, Cabrito, Borrego, Maranhos, Bucho, Castanha, Frutos 
silvestres 

TERRAS DE SICÓ – Associação de 
Desenvolvimento 

Queijo Rabaçal, Vinho Terras de Sicó, Azeite Serra de Sicó, Mel 
Serra de Sicó, cabrito e borrego, ervas aromáticas, doces, 
compotas, licores, enchidos, fumado, artesanato 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados recolhidos através de entrevistas aos GAL 

 

 

5.1. AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e 

Mondego 

A AD ELO é uma associação privada sem fins lucrativos que tem por objeto a 

promoção do desenvolvimento local e regional integrado, através de uma dinamização 

socioeconómica e cultural, mediante o apoio às atividades produtivas e prestação de 

serviços nos domínios da formação profissional, dos recursos humanos, da difusão de 

informação, animação local, mediação entre entidades, apoio técnico e avaliação de 

ações (AD ELO, 2020). A área de intervenção da AD ELO abrange os concelhos de 

Cantanhede, Figueira da Foz, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho e Penacova. A 

associação beneficia de duas abordagens de DLBC (Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária), uma local e outra costeira. A informação que segue foi fornecida em 

entrevista pelo Diretor Executivo do GAL. 
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Produtos Certificados ou com marca 

Os três produtos com certificação DOP são o Pastel de Tentúgal, o Arroz Carolino do 

Baixo Mondego e a Carne Marinhoa que, juntamente com o Vinho da Bairrada, são os 

produtos mais estratégicos do território da AD ELO. 

 

O contexto atual da pandemia do COVID-19, principais limitações e soluções 

equacionadas 

O COVID-19 não impactou grandemente a comercialização do Pastel de Tentúgal. 

Grande parte da produção do pastel é feita localmente em pastelarias. Verificou-se de 

facto uma pequena quebra na parte da restauração, contudo nas pastelarias aumentou 

a produção e, consequentemente, o consumo local. As pessoas que passam pela região 

param para adquirir o Pastel de Tentúgal. A quebra nas vendas de leitão também não 

foi tão grande. A grande queda na restauração, uma das principais vias de escoamento 

do vinho, causou a diminuição da produção do vinho e ainda não se formulou uma 

resposta para essa situação. A ACRM (Associação de Criadores de Raça Marinhoa) tem 

desenvolvido novos mecanismos de escoamento da Carne Marinhoa.  

O Arroz Carolino do Baixo Mondego é o caso mais complexo por questões de 

mercado, como a competitividade pelo preço. Isso tudo tem causado uma perda do 

conhecimento da qualidade e da qualidade em si do arroz. O GAL lançou dois avisos de 

concursos abertos para o reconhecimento do Arroz Carolino, mas não houve nenhuma 

candidatura, demonstrando que está a se verificar um certo desinvestimento no setor. 

Há dez ou quinze anos atrás desenvolveu-se um trabalho árduo para a certificação do 

Arroz Carolino. Ainda assim, até aos dias atuais, as entidades associativas enfrentam 

muita dificuldade em entrar em acordo umas com as outras. O arroz tem potencial para 

ser uma marca com forte identidade de todo o território do Vale do Mondego. Há alguns 

anos que na feira anual da Lampreia em Penacova e Montemor-o-Velho impôs-se a 

utilização do Arroz Carolino como forma indireta de se promover o seu consumo. Em 

conjunto com outros GAL, tal como a Terras de Sicó, vai-se tentar, futuramente, 

defender a promoção desse alimento, com vantagem para os produtores e, 

propriamente, para a imagem da marca.  
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Está em andamento o processo de certificação do Leitão da Bairrada.  

 

5.2. CoimbraMaisFuturo - CMF – Associação de Desenvolvimento Local 

A CoimbraMaisFuturo – CMF – Associação de Desenvolvimento Local de Coimbra é 

uma pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e atuação no 

concelho de Coimbra. Tem como objetivo promover o desenvolvimento local no meio 

rural e urbano e a melhoria da qualidade de vida das populações através de processos 

sustentáveis de dinamização sociocultural e económica do território, em parceria com 

diversos agentes públicos e privados (CoimbraMaisFuturo [?]). A informação que segue 

foi fornecida em entrevista pela Coordenadora Executiva do GAL. 

 

Produtos Certificados ou com marca 

A tecelagem de Almalaguês, o vinho e o azeite já contam com marca própria. Um dos 

produtores de mel do concelho está, atualmente, a trabalhar a sua marca própria. 

 

O trabalho desenvolvido pelo GAL 

A CoimbraMaisFuturo tem unido esforços juntamente com a Escola de Hotelaria e 

Turismo de Coimbra para levar produtos alimentares locais para hotéis e restaurantes 

para fins de promoção dos mesmos. Tem-se organizado oficinas de trabalho muito bem 

preparadas de acordo com o público-alvo, juntamente com parceiros, entre os quais a 

Universidade de Coimbra e a ADOC - Associação de Doceiros de Coimbra. Essas 

atividades foram ultimamente deixadas um pouco de lado devido às candidaturas que 

estão a decorrer. 

 

O contexto atual da pandemia do COVID-19, principais limitações e soluções 

equacionadas 

Em resposta à crise desencadeada pela pandemia do COVID-19, o GAL desenvolveu 

em abril de 2020 a plataforma “Sem sair de casa, eu apoio a produção e o comércio 

local” para ajudar os produtores e o comércio local a vender os seus produtos. Foi criada 
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por duas mulheres em confinamento, em parceria com jornais. “Nenhum produtor foi 

colocado na plataforma sem antes conversar com os mesmos, fornecendo toda a 

informação relevante e sem se fazer o acompanhamento”. De facto, há produtores 

preparados para vender online, mas não para efetuar entregas a domicílio. A empresa 

familiar Dona Rosa é um exemplo de produtora de produtos agrícolas que efetua 

entregas porta a porta. Não são possíveis outras formas de entrega dessa tipologia de 

produtos além dessa. 

Um dos problemas da região é produção local do Milho que está a ser cada vez mais 

esmagada pela produção internacional devido à concorrência em termos de preço. 

Consequentemente, os produtores locais estão a perder a margem de lucro. Ainda não 

foram tomadas medidas concretas para dar resposta a essa situação. Igualmente, há 

problemas ambientais associados à produção do milho, nomeadamente, a água que por 

vezes não é a mais adequada para cultivar esse cereal. 

O GAL não dispõe de recursos para fazer política de divulgação constante dos 

produtos ao longo dos anos, optando-se, assim, por divulgações em sites ou em feiras e 

eventos do género ocasionalmente. Além disso, nota-se a dificuldade em formar 

parcerias efetivas. 

A CoimbraMaisFuturo quer criar uma campanha para incentivar os cidadãos a 

consumir produtos locais através de feiras e mercados locais. A antiga freguesia de 

Souselas apresentou recentemente a sua candidatura para o mercado quinzenal de 

promoção de produtos locais. 

Um grupo de jovens deseja criar uma plataforma de entrega de produtos agrícolas a 

domicílio, usando como referência a iniciativa “Prato Certo”  desenvolvida pelo GAL IN 

LOCO (abrange o interior central do Algarve). 

É também objetivo do GAL que o e-commerce aproxime cada vez mais as pessoas aos 

produtores e faça com que os produtores ganhem mais confiança nessa nova 

modalidade de negócio. “Os operadores económicos locais desconhecem ou conhecem 

muito pouco sobre o e-commerce, acreditando que as quantidades produzidas são 

sempre insuficientes. Alguns produtores só querem saber em produzir e vender, visto 
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que não veem o que podem ganhar com o e-commerce, justamente pela falta de 

conhecimento”. 

É de fundamental importância fazer trabalho de terreno antes para perceber quem 

está interessado em produzir determinado produto, sendo que já há estágios aprovados 

para esse fim, contudo carecem de condições física para dar vida a essas atividades. E 

por último, Portugal assumiu o compromisso, de até 2030, 25% da superfície agrícola 

utilizável do território estar em modo de produção biológico . Assim, é objetivo do GAL 

fazer de Coimbra um território alimentar sustentável, o que faria da região a primeira 

do país a atingir essa meta, sendo que se está a realizar parcerias com a FAO 

(Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura). 

 

5.3. Pinhais do Zêzere – Associação para o Desenvolvimento 

A Pinhais do Zêzere é uma associação privada sem fins lucrativos, constituída a 9 de 

abril de 1994 (ENEA, 2020). Tem como função potencializar os recursos endógenos da 

região para promover o desenvolvimento sustentável do território e combater as 

assimetrias existentes entre o meio ambiente interior rural e o meio ambiente urbano. 

A informação que segue foi fornecida em entrevista pelo Coordenador Executivo do 

GAL. 

A sua área de atuação abrange os concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos 

Vinhos, Pampilhosa da Serra e Pedrógão Grande. Pampilhosa da Serra é o único 

concelho integrado na CIM Região de Coimbra, sendo os restantes pertencentes à CIM 

Região de Leiria. É um território bastante grande, tendo uma área de 756 km2, mas em 

termos populacionais são concelhos altamente desertificados, contando com cerca de 

16000 habitantes. A pirâmide etária da região é perfeitamente invertida, o que mostra 

que a população é extremamente envelhecida, o que coloca outros desafios ao 

desenvolvimento das plataformas. São, em grande medida, pessoas com níveis de 

escolaridade muito baixo. O tecido produtivo é bastante incipiente, assim como o tecido 

económico é muito condizente com a população residente no território. 

São territórios muito orientados para o setor primário. Há uma mancha florestal 

significativa e uma série de proprietários florestais, mas não há produtores florestais 
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que cheguem. A agricultura familiar é uma forma complementar de rendimento. Com 

os incêndios que atingiram o território no ano de 2017, boa parte dessas pessoas 

deixaram de praticar a agricultura familiar por várias possíveis razões como a idade e a 

falta de condições. Após esse evento, muitos proprietários ficaram sem as suas florestas. 

O setor primário ficou completamente dizimado. 

 

O contexto atual da pandemia do COVID-19, principais limitações e soluções 

equacionadas 

Relativamente ao e-commerce, uma muito reduzida percentagem da população tem 

literacia suficiente para manusear os equipamentos tecnológicos e relacionados com e-

commerce e, muitas vezes, estas pessoas nem têm os recursos necessários à sua 

disposição. O coordenador do GAL afirmou que: “mesmo que não se consiga criar uma 

marca de produtos institucional, o importante ao menos será garantir a visibilidade dos 

produtos locais”. 

A principal limitação enfrentada pelo território da Pinhais do Zêzere é a 

desertificação. Além disso, há baixos rendimentos, baixos níveis de escolaridade e 

poucas expetativas de vida. Esses inconvenientes podem ser combatidos atraindo 

pessoas para a região e garantindo condições de estadia e de vida chamativas. 

Quanto ao setor primário, há cadeias curtas instituídas nos territórios rurais desde 

sempre e continuam a funcionar mesmo que passando por vários altos e baixos. O 

Coordenador do GAL sublinhou a importância de qualificar e modernizar os mercados 

locais. Estes mercados não são suficientes para escoar os produtos todos nalguns casos. 

“Há determinados produtores que vêm os seus produtos chegar a mercados mal-

acondicionados ou a preços injustos. Os produtores continuam a enfrentar problemas 

em inserir o mel no mercado, problema que talvez se pudesse resolver com recurso a 

tecnologias como as aplicações de vendas. Enfrentam-se também dificuldades no 

escoamento de aguardentes de medronho e de mel. O mel, seus derivados e o 

medronho são os três produtos com mais dificuldade de inserção no mercado”. 

O setor secundário é ainda incipiente e o setor terciário não é muito maior que o 

secundário. Já houve no território especialização económica, nomeadamente o setor 
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têxtil que, no entanto, migrou para outras paragens, acabando por desaparecer da 

região e, também, o setor dos lanifícios que acabou, da mesma forma, por se extinguir. 

Ainda é feito algo no setor da madeira. O turismo durante muitos anos não era presente 

na região, sendo na sua maioria passantes. “Havia potencial, porém não havia produtos 

a comercializar. E muitas das vezes os custos que esses passantes davam à região 

ultrapassavam os possíveis benefícios obtidos, como por exemplo custos de preservação 

do meio ambiente”. 

O GAL tem como objetivos a potencialização dos produtos endógenos, da paisagem 

e do turismo. A Pinhais do Zêzere está a desenvolver, ainda numa fase incipiente, um 

projeto em prol da valorização da pequena agricultura familiar, no pressuposto de que 

haja modelos a ser adaptados e aplicados à realidade que permitam um uso múltiplo da 

paisagem. Quer incluir-se no modelo de exploração a potencialização e preservação da 

biodiversidade. O território possui grande potencial turístico, dadas as suas paisagens, 

contudo tem poucos produtos turísticos. O que tem de potencial não é transacionável. 

Pensa-se, assim, criar produtos que possam ser realmente potenciadores do 

desenvolvimento. 

De forma geral, todos os territórios da CIM Região de Coimbra têm produtos 

endógenos bastante semelhantes e todos os GAL demonstram preocupação grande em 

qualificar, promover e criar marcas dos produtos locais. 

Os GAL Terras de Sicó e Dueceira têm investido na criação de marcas próprias de 

produtos, “Terras de Sicó” e “Terras da Chanfana” respetivamente. O único produto 

DOP da Dueceira é o Mel Serra da Lousã. Na região da ADIBER há cinco produtos DOP 

destacados que são o Queijo Serra da Estrela, Borrego Serra da Estrela, Vinho do Dão, 

Maçã Bravo do Esmolfe e Mel Serra da Lousã, e ainda vários produtos com marca. Os 

produtos DOP mais emblemáticos do território da Adices são o Vinho do Dão, o Queijo 

Serra da Estrela e a Maçã Bravo de Esmolfe. 

GAL como a ADIBER, CoimbraMaisFuturo e Adices têm participado ativamente em 

iniciativas de promoção de produtos alimentares locais em restaurantes, hotéis ou 

outros centros urbanos do país, enquanto outros como Dueceira e Terras de Sicó têm 

investido na criação de mercados locais. 
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É importante destacar o trabalho realizado pela ADIBER para ajudar os produtores 

locais no processo de produção, tendo ao longo da sua existência investido na 

modernização e melhoria das queijarias da região, em iniciativas comercialização dos 

produtos relacionadas com embalagens e divulgação e, também, no provisionamento 

de caixas com frio. 

Dos sete GAL, todos exceto a AD ELO e Pinhais do Zêzere decidiram fazer recurso à 

internet para a venda de produtos durante a pandemia de COVID-19, criando 

plataformas digitais de venda ou grupos no Facebook com a mesma finalidade, sem 

obter muito sucesso. 

Os GAL enfrentam dificuldades parecidas, entre as quais: 

• pouca literacia dalguns agentes económicos em relação ao e-commerce. 

• falta de confiança dos produtores, insuficiente preparação ou pouca 

importância que estes atribuem às novas tecnologias. 

• resistência dos consumidores em comprar online produtos alimentares 

(os produtos mais perecíveis, ou seja, os que se adquirem frequentemente - 

diária ou semanalmente - apresentam, por norma, um fraco desempenho) (Gil e 

Reis, 2010). 

• conflitos e dificuldades em formar parcerias efetivas com outras 

entidades  

• dificuldades de inserção de produtos locais no mercado 

(acondicionamento, preços, quantidades insuficientes, etc.). 

 

Relativamente a planos futuros, a CoimbraMaisFuturo e ADIBER desejam criar 

campanhas para incentivar os consumidores locais a consumir produtos locais através 

de feiras e mercados locais; a Dueceira e CoimbraMaisFuturo planeiam fazer trabalho 

de terreno junto dos produtores para perceber as suas principais dificuldades, e ainda 

investir na produção de produtos sustentáveis e biológicos. A Dueceira afirmou que se 

está a estudar a viabilidade económica de uma iniciativa em parceria com uma 

universidade espanhola para a obtenção a partir da biomassa e, em particular, do 

eucalipto, de produtos biológicos e sustentáveis, como por exemplo o bioherbicida. Já a 
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Terras de Sicó pensa criar uma loja digital própria para a venda dos produtos da marca 

homônima. 

 

6. Considerações Finais 

A nível da CIM Região de Coimbra, os Grupos de Ação Local, de forma geral, possuem 

preocupação grande em qualificar, promover e criar marcas dos produtos locais e ainda 

enfrentam dificuldades parecidas. Mesmo existindo uma variedade de produtos 

endógenos, são relativamente poucos os que tenham certificação de qualidade ou 

marca própria. 

É necessário investir numa maior e melhor divulgação das plataformas digitais por 

parte das Câmaras Municipais, GAL e outras entidades, para torná-las mais conhecidas 

pelas populações. Deve-se criar incentivos que convençam as empresas e produtores a 

aderirem a esses projetos, mostrando-lhes os benefícios dessa participação.  As 

entidades competentes (ex: os GAL) têm de ajudar os produtores a garantir todas as 

condições de embalagem e acondicionamento de produtos locais para o transporte para 

preservar a qualidade dos mesmos. Segundo Madaleno et al. (2017), existe uma 

interdependência entre o turismo e as exportações de produtos, dois setores muito 

relevantes para a economia nacional. Assim, seria interessante também desenvolver 

uma estratégia de promoção de produtos nacionais, em particular os agroalimentares 

em ligação com o turismo, apostando no e-commerce. Isto encorajaria as cadeias 

hoteleiras internacionais e nacionais que já operam no território a trabalhar com os 

produtores locais ou a realizarem eventos de degustação e divulgação desses mesmos 

produtos (Madaleno et al., 2017). 

Por último, mas não menos importante. é preciso sensibilizar as pessoas para 

consumirem os produtos locais, através de feiras, mostras ou publicidade, de forma a 

ajudar os produtores e comerciantes locais e, assim, ajudar a economia nacional nesse 

período tão desafiador.  

É importante que entidades como os GAL participem ativamente na promoção da 

certificação de produtos locais, de forma a comprovar a qualidade dos mesmos e 
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destacar as potencialidades das economias locais, promovendo um desenvolvimento 

que faça uso sustentável dos recursos disponíveis. 

O presente trabalho não pretende de modo algum constituir um fim, mas antes 

oferecer uma base para desenvolver trabalhos futuros, como por exemplo suscitar uma 

investigação empírica para perceber quais foram as maiores dificuldades dos produtores 

e comerciantes dos produtos endógenos em se adaptarem à nova estratégia de negócio 

– o e-commerce. 
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