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1. ENQUADRAMENTO 

A AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, desenvolveu o projeto DIGI-
QUAL - Qualificação para a economia digital na i4.0 ao abrigo do Sistema de Incentivos Qualificação 
e Internacionalização das PME -Projetos Conjuntos – Qualificação das PME – Aviso nº 15/SI/2018. 

O objetivo do presente guia de boas práticas em formato digital e respetivos conteúdos é a incorpo-
ração de parte dos casos de estudo das empresas que aderiram ao projeto “DIGIQUAL”, apoio no 
âmbito do Sistema de Incentivos: Qualificação e Internacionalização das PME -Projetos Conjuntos 
– Qualificação das PME – Aviso nº 15/SI/2018, Projeto nº: 041302 (POCI - 02-0853-FEDER-041302), 
pelo que foram analisados os casos das empresas que apresentaram os melhores indicadores de 
benchmarking no decurso e após a intervenção. Tendo em conta as empresas a serem intervencio-
nadas, os conteúdos a conceber terão uma abordagem pragmática, baseando-se em apresentações 
teóricas genéricas e simplicistas e focando essencialmente a apresentação de exemplos concretos 
de boas praticas no domínio da Gestão da Qualidade
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2. A GESTÃO DA QUALIDADE

“Todas as pessoas são a favor da qualidade. Ninguém gosta de fazer um mau trabalho, nem que os 
produtos que adquire não se comportem conforme as suas expectativas; contudo isso acontece.” 
(Pires, 2012)

A qualidade, ou gestão da qualidade, não é um conceito perfeitamente definido, tornando-se con-
fuso para muita gente. Quem não trabalha direta ou indiretamente com a questão da gestão da 
qualidade, pode muitas vezes associar o termo com a denominação comum que a sociedade usa 
para a palavra “qualidade”. Esta palavra, que é um conceito muito subjetivo, é geralmente referida 
para qualificar (ou dar um determinado valor) a objetos, pessoas, serviços, entre outros. 

Quando aplicado ao mundo das organizações, traduz a qualificação feita pelo cliente acerca dos 
produtos e/ou serviços fornecidos por uma organização. Como é natural, esta perceção do cliente 
é profundamente importante para as empresas; caso esta seja negativa, a insatisfação do cliente 
pode gerar, por exemplo, uma má reputação da empresa ou a perda destes mesmos clientes. Sendo 
estas situações altamente indesejadas por qualquer empresa, tem que haver uma preocupação em 
tornar os produtos e serviços o mais satisfatórios possível. Esta “preocupação” dá-se ao longo de 
todo o processo de criação, conceção, fabricação, comercialização e em todos os outros processos 
de gestão ou suporte. 

Segundo Pires (2012), a qualidade inicia-se com a identificação das necessidades dos clientes, se-
guindo-se, a expressão funcional da necessidade (o que o produto/serviço deve fazer). Esta constitui 
o input para os gabinetes de desenvolvimento, de onde resulta a especificação técnica do produto/
serviço e as especificações dos seus meios de produção/prestação do serviço. 

Durante e após esta fase ocorrem atividades de verificação interna (controlos de qualidade) e avalia-
ção externa (auscultação do grau de satisfação dos clientes). Estas atividades dão origem a medidas 
corretivas e preventivas relativamente aos produtos/serviços e processos. Este ciclo reinicia-se com 
a identificação de novas necessidades dos clientes, e/ou novas oportunidades de melhoria.
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Especificações 
técnicas

Marketing
Processo de prestação 
do serviço/ processo 

de fabrico

Conceção do produto 
ou serviço

Expressão funcional 
da necessidade

Avaliação

Avaliação de 
desempenho do 

produto/ serviço e 
ações da melhoria

Avaliação 
pelo cliente

Identificação 
de necessidades

Imagem: Ciclo da qualidade (adaptado de Pires 2012)
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3. OS SISTEMAS DE GESTÃO DA 

QUALIDADE

Uma forma possível de gerir a qualidade no seio de uma empresa é através da implementação de 
um Sistema de Gestão da Qualidade.

O sistema de qualidade é o conjunto das medidas organizacionais capazes de transmitirem a 
máxima confiança de que um determinado nível de qualidade aceitável está sendo alcançado ao 
mínimo custo possível. O significado de sistema reside no facto de que ele orienta o pensamento e, 
portanto, a ação no sentido de alcançar eficaz e otimamente um objetivo. O sistema da qualidade é 
um subsistema da gestão porque atribui sistematicamente recursos e responsabilidades de modo 
a que a organização para a qualidade se torne viável, efetiva e competitiva.

Assim, a abordagem sistemática pode tornar-se útil aos gestores ao clarificar, entender e gerir 
responsabilidades e tarefas, ajudando ainda a ultrapassar problemas mais complexos, tal como 
afirma Pires (2012).

O futuro da gestão da qualidade de uma qualquer empresa pode, portanto, passar por um bom 
desenho, implementação e monitorização de um sistema de gestão da qualidade.
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4. FAMILIA DAS NORMAS ISO 9000

Tal como afirma Pires (2012), as normas de gestão da qualidade surgiram como imposição dos 
grandes compradores e detentores de sistemas complexos aos fornecedores de componentes e 
subsistemas, como forma de obterem a confiança de que os sistemas complexos operariam bem em 
serviço. Como as consequências económicas das falhas recaíam no dono do sistema (o fornecedor), 
o comprador não estava preocupado com os custos que eventualmente a garantia da qualidade teria 
para o fornecedor e que de seguida se iriam manifestar no preço dos produtos. Assim, as principais 
normas de garantia da qualidade, que foram escritas segundo o ponto de vista dos grandes com-
pradores e destinadas a ser usadas como documentos contratuais, incluem definições de garantia 
da qualidade em que não se faz qualquer referência à preocupação por parte do fornecedor em 
alcançar a qualidade desejada ao mínimo custo possível.

Atualmente as normas da qualidade mais conhecidas, embora existam outras importantes, são as 
normas elaboradas pela ISO.

A ISO é uma organização internacional para padronização, sendo que o seu nome deriva da palavra 
grega “isos”, que significa algo que é uniforme ou homogéneo. De acordo com o próprio website, 
é uma organização não-governamental, independente e internacional com a participação de 162 
corpos de estandardização nacional. Com os seus membros, junta os peritos para partilharem 
conhecimento e desenvolverem, de forma voluntária e consensual, normas internacionais relevan-
tes para o mercado, promovendo soluções para desafios globais. Estes standards internacionais 
geram especificações globais para produtos, serviços e sistemas, de forma a assegurar qualidade, 
segurança e eficiência.

A ISO tem normas para sistemas de gestão de diversas áreas, nomeadamente, qualidade, segu-
rança, gestão (em geral), saúde e medicina, ambiente e energia, indústria, serviços e tecnologia de 
informação.

Além das normas ISO, existem outras que se aplicam à temática da qualidade. Como Pires (2012) 
afirma, em setores como o automóvel, certas empresas criaram as suas próprias normas de ga-
rantia da qualidade (ex: norma QS 9000 da Ford, Chrysler e GM). Mais recentemente, os grandes 
construtores automóveis acordaram na especificação técnica da ISO/TS 16949 que se baseia na 
ISO 9001 e pertence ao tal grupo de normas da qualidade elaboradas pela ISO.

No entanto, de todas estas famílias a única pertinente para a realização do projeto é a família de 
normas ISO 9000. Esta família tem como objetivo definir os requisitos para a implementação de 
sistemas de gestão da qualidade.

De acordo com o Guia do Utilizador 9001:2015, as principais normas desta família são:

 ● NP EN ISO 9000:2015 Sistemas de gestão da qualidade — Fundamentos e vocabulário

 ● NP EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestão da qualidade — Requisitos
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 ● NP EN ISO 9004:2009 Gestão do sucesso sustentado de uma organização —Uma 
abordagem da gestão pela qualidade

 ● NP EN ISO/TS 9002: 2016 Sistemas de gestão da qualidade — Diretrizes para aplicar 
a ISO 9001:2015
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5. METODOLOGIAS ABORDADAS PELA ISO 

9001:2015 

A ISO 9001:2015 fundamenta-se em algumas metodologias, das quais se destacam o Ciclo PDCA, 
a Abordagem por Processo e o Pensamento Baseado em Risco. Baseia-se também num conjunto 
de princípios, os Princípios da Gestão da Qualidade, que devem ser seguidos pelas organizações 
que queiram implementar um SGQ de acordo com este referencial.

5.1 PRINCÍPIOS DA GESTÃO DA QUALIDADE

Dado que a gestão de uma organização inclui, entre outros, a gestão da qualidade, para que uma 
organização seja dirigida no sentido de melhores desempenhos, a gestão de topo deve atender 
aos Princípios da Gestão da Qualidade. De acordo com a NP EN ISO 9000:2015, os Princípios da 
Gestão da Qualidade são:

 ● Foco no cliente - O foco primordial da gestão da qualidade é posto na satisfação dos 
requisitos dos clientes e no esforço por exceder as suas expectativas.

 ● Liderança - O estabelecimento, da unidade de propósito e a orientação e o compro-
metimento das pessoas permitem que uma organização alinhe as suas estratégias, 
políticas, processos e recursos para atingir os seus objetivos.

 ● Comprometimento das Pessoas - Para a melhoria da capacidade da organização 
para criar e disponibilizar valor, é essencial que em todos os níveis da organização 
haja pessoas competentes, a quem tenham sido conferidos poderes e que estejam 
comprometidas.

 ● Abordagem por processos - Resultados consistentes e previsíveis podem ser mais 
eficaz ou eficientemente atingidos quando as atividades são compreendidas e geridas 
como processos inter-relacionados que funcionam como um sistema coerente.

 ● Melhoria - As organizações que têm sucesso estão permanentemente focadas na 
melhoria.

 ● Tomada de decisão baseada em evidências - As decisões baseadas na análise e na 
avaliação de dados e de informação são mais suscetíveis de produzir os resultados 
desejados.

 ● Gestão das relações - Para terem sucesso sustentado, as organizações gerem as suas 
relações com partes interessadas, como sejam os fornecedores.
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5.2 CICLO PDCA

No que diz respeito ao princípio da “Melhoria”, este é tido em conta ao longo da norma ISO 9001:2015, 
essencialmente, através da aplicação do ciclo PDCA. Esta metodologia é também conhecida como 
Ciclo de Deming, uma vez que foi Deming quem o aplicou e divulgou. O nome do conceito “PDCA” 
deriva das palavras inglesas Plan (Planear), Do (Executar), Check (Verificar) e Act (Atuar):

 ● Planear – estabelecer os objetivos e processos necessários para apresentar resultados 
de acordo com os requisitos do cliente e as políticas da organização;

 ● Executar – implementar os processos;

 ● Verificar – monitorizar e medir processos e produto em comparações com políticas, 
objetivos e requisitos para o produto e reportar os resultados;

 ● Atuar – empreender ações para melhorar continuamente o desempenho dos processos.

Este ciclo de 4 etapas (ou ações), deve ser capaz de melhorar de forma cíclica os próprios processos 
e, consequentemente, o sistema de gestão da qualidade da organização.

ExecutarVerificar

PlanearAtuar

Melhoria Contínua

Figura: Ciclo PDCA

5.3 ABORDAGEM POR PROCESSOS

A ISO 9001 baseia-se ainda numa outra metodologia derivada dos princípios da gestão da qualida-
de, a Abordagem por Processos. Esta baseia-se no princípio de que uma atividade ou um conjunto 
de atividades deve utilizar recursos para transformar entradas em saídas, constituindo assim um 
processo.
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Segundo a NP EN ISO 9001:2015, compreender e gerir processos inter-relacionados como um sis-
tema contribui para a eficácia e a eficiência da organização em atingir os resultados pretendidos. 
Através desta abordagem, a organização é capaz de controlar as inter-relações e interdependências 
entre os processos do sistema, para que o desempenho global da organização possa ser melhorado.

Possíveis controlos e 
pontos para monitorizar 
e medir o desempenho

Atividades

PROCESSOS 
ANTECEDENTES

Em p. ex. nos fornecedores 
(internos ou externos), nos 

clientes, noutras partes 
interessadas relevantes

Origens 
das entradas

PROCESSOS 
SUBSEQUENTES

Em p. ex. nos clientes 
(internos ou externos), 

noutras partes 
interessadas relevantes

Recetores
das saídas

MATÉRIA, ENERGIA, 
INFORMAÇÃO

P. ex. sob forma de 
materiais, recursos, 

requisitos

Entradas

MATÉRIA, ENERGIA, 
INFORMAÇÃO

P. ex. sob forma de 
produto, serviço, 

decisão

Saídas

Imagem – elementos de um processo de acordo com a ISO 9001:2015

5.4 PENSAMENTO BASEADO EM RISCO

O pensamento baseado em riscos, embora constasse de forma implícita nas versões anteriores, só 
na versão de 2015 constitui uma metodologia base da ISO 9001. De acordo com a ISO 9001:2015, o 
risco é o efeito da incerteza e qualquer incerteza pode ter efeitos positivos ou negativos. Um desvio 
positivo que resulte de um risco pode proporcionar uma oportunidade. As oportunidades podem 
surgir como resultado de uma situação favorável à obtenção de um resultado pretendido, por exem-
plo, um conjunto de circunstâncias que permitam à organização atrair clientes, desenvolver novos 
produtos e serviços, reduzir o desperdício ou melhorar a produtividade. Para estar de acordo com 
esta norma, uma organização deve planear e implementar ações para tratar os riscos e as oportu-
nidades. Ao tratar tanto os riscos como as oportunidades estabelece-se uma base para aumentar a 
eficácia do sistema de gestão da qualidade, obter melhores resultados e prevenir efeitos negativos.
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6. OS SISTEMAS DE GESTÃO E A 

DIGITALIZAÇÃO

“Como poderíamos viver sem objetivos e esperanças? Todos nós temos sonhos; desejos; planos…  
Mas uma meta que está fora do alcance, somente gerará desmotivação e frustação. Em outras pala-
vras, sempre deve ter um método para alcançar um objetivo…. Sempre que pensamos em objetivos 
devemos pensar através de que método vamos alcançá-lo?” (Dr. W. Edwards Demin)

Em termos de definição, podemos considerar um Sistema de Gestão, um conjunto de elementos 
interrelacionados ou interativos de uma organização para estabelecer politicas e objetivos e pro-
cessos para alcançar esses objetivos. Os sistemas devem assim ser focados em resultados e a 
digitalização é uma ferramenta para a pronta disponibilidade dos dados.

Hardware
(equipamento)

Software
(método)

Humanware
(pessoas)

Interação entre processos

E porquê implementar um sistema de gestão? As vantagens são vastas pelo que destacamos:

 ● Organização interna dos serviços;

 ● Um sistema de gestão transversal à empresa;

 ● Melhor comunicação entre as partes;

 ● Criação de ferramentas de gestão por processos;

 ● Garantia de fiabilidade e qualidade do serviço;

 ● Redução de custos, como os da não qualidade (exemplo: produto não conforme);
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 ● Redução de reclamações;

 ● Rentabilização de recursos;

 ● Aumentar eficiência e eficácia;

 ● Melhorar imagem da empresa para o exterior.

Com a evolução das normas, a integração tem igualmente demostrado mais-valias pelo que há cada 
vez mais empresas a utilizar diferentes referências tendo em conta a sua atividade; característica do 
negócio ou por exemplo para cumprimento de requisitos de cliente ou da cadeira de valor.

Desenvolvimento Sustentável

Crescimento
Económico

Responsabilidade
Social

Integridade
Ambiental

ISO/IEC 27001 ISO 29001

ISO 28001

ISO 37001

ISO 9001

ISO 22000

ISO 9004

ISO 45001

(SA 8000)

ISO 30401

ISO 22301ISO 39001

ISO 20121

ISO 24518

ISO 46001

ISO 30000

ISO 14001

IATF 16949

ISO 20000

ISO 50001

ISO 56007

Petróleo

Segurança na cadeia 
de fornecimento

Qualidade
(Requisitos)

Seg. Alimentar

Qualidade
(Diretrizes)

Saúde e Segurança

Resp. Social
(Requisitos)

Conhecimento

Continuidade 
do negócioSeg. TrânsitoGestão de crises de 

abastecimento de água

Gestão da eficiência 
de uso de água

Reciclagem 
de navios

Ambiental 
(Requisitos)

Automóvel

Serviços de T.I.

Segurança de 
informações

Energia

Inovação

Anticorrupção
Eventos 

sustentáveis

Segundo Nigel Croft, o futuro das Normas de Sistemas de Gestão da ISO irá continuar a evoluir, 
estando presentemente muito aliada com a temática da sustentabilidade

Fonte: Pesquisa da ISO sobre Certificações em Normas de Sistemas de Gestão
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A urgência da digitalização dos sistemas de gestão, avança também pelo impacto do contexto atual 
no negócio:

Até março de 2020 Depois de março de 2020

• Os colaboradores deslocavam-se diariamente para 
as empresas

• Vendas e relacionamento com clientes presencial

• Formações presenciais

• Eventos presenciais

• Teletrabalho a 100% (para alguns setores de 
atividade) até julho e posterior regresso gradual às 
empresas, com equipas em espelho

• Vendas e relacionamento com clientes à distância

• Formações online

• Eventos online

No que diz respeito aos principais desafios, verificou-se que o teletrabalho, a formação online bem 
como a permanente necessidade de inovar vieram para ficar. Aliado às dinâmicas próprias de cada 
empresa, todo o contexto de incerteza e mudança constante só foram possíveis de ultrapassar 
devido:

 ● Envolvimento e resiliência dos colaboradores e parceiros;

 ● Elevada capacidade de adaptação aos novos métodos de trabalho;

 ● Pensamento criativo e inovador;

 ● Foco nas decisões de grande impacto;

 ● Rapidez na tomada de decisões e agilidade na implementação.

E como será o futuro? Algo certo se espera, elevada imprevisibilidade e três linhas de orientação:

 ● Conceito de prestação de serviços, associado à INOVAÇÃO DISRUPTIVA;

 ● Redefinição dos modelos de negócio, associado à DIGITALIZAÇÃO;

 ● Customer experience, associado aos SERVIÇOS REMOTOS.

Apesar da incerteza temos assim certo que o digital é uma nova Era e que marca a 4ª revolução in-
dustrial. É por isso cada vez mais importante decidir como comunicamos e partilhamos informação? 
Como desenvolvemos conteúdos? Como é que pesquisamos e consumimos informação? Como é 
que as empresas arquivam informação e processam pedidos? 

Assim e no âmbito da digitalização dos sistemas, podemos apresentar um conjunto de vantagens 
para a implementação de Software de apoio aos Sistemas de Gestão ou de Apoio à Produção 
nomeadamente:
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 ● Produtividade: implementando automação para reduzir tarefas repetitivas;

 ● Custos/Receita: diminuição de custos no desenvolvimento e desempenho dos pro-
cessos;

 ● Senso de urgência / prontidão dos dados: Falta de organização para medir os custos 
da empresa; os indicadores não estão sendo atualizados corretamente; os custos de 
produção estão muito altos; o desperdício causado pelo acompanhamento inadequado 
das não conformidades; o risco de perda de dados é maior; assim como dados desfa-
sados nos relatórios que afetem decisões da empresa.

A Era Digital é assim sobre re-imaginar os negócios. Já no que diz respeito aos objetivos da des-
materialização e certificação podemos referir: 

 ● Sistematização dos processos;

 ● Melhoria da informação e das suas interligações;

 ● Facilidade nos acessos da informação;

 ● Rapidez na obtenção e acesso de informação;

 ● Valorização da empresa na aquisição de novos clientes, nomeadamente nos processos 
de qualificação dos clientes mais exigentes.

O crescimento relativo à utilização da Internet, também se sente na evolução das empresas, sendo 
que a digitalização tem desafiado recorrentemente os mercados, quer pelas mudanças na interação 
com o cliente, junto dos colaboradores (teletrabalho ou trabalho remoto), quer pela otimização dos 
processos internos. A digitalização é uma tendência mundial que tem aberto/vai continuar a abrir, 
várias oportunidades de negócio.

Em suma – Um desafio: Encontrar caminhos para envolver a gestão na cultura da qualidade e prin-
cipalmente, promover a importância de automatizar processos nos Sistema de Gestão. O uso da 
tecnologia tem-se tornado inevitável dentro das empresas.
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7.  AS BOAS PRÁTICAS NOS SISTEMAS 

DE GESTÃO DA QUALIDADE - PROJETO 

DIGIQUAL

Apresenta-se abaixo a lista das empresas interveniente no âmbito do projeto DIGIQUAL e que im-
plementaram boas práticas no âmbito da qualidade (SGQ – NP EN ISO 9001:2015)

EMPRESA ÁREA DE INTERVENÇÃO
CAE 
PRINCIPAL

LOCALIDADE

AURÉLIO & MARCO, LDA
Implementação de Sistema 
de Gestão da Qualidade (ISO 
9001)

47430 Viseu

BLAZE INFORMATION SECURITY, LDA 
Implementação de Sistema de 
Gestão Integrado (ISO 9001 e 
ISO/ISO 27001)

62020 Porto

CHATRON, LDA
Implementação de Sistema 
de Gestão da Qualidade (ISO 
9001)

28250
Vila Cova De 
Perrinho

CORTADORIA NACIONAL DO PÊLO, S.A.
Revisão do Sistema de Gestão 
(Desmaterialização – ISO 9001 
+ ISO 14001)

13993
São João Da 
Madeira

DGPW, S.A.
Implementação da ISO 9001 e 
da 45001

46732 Braga

ÉRRE TECHNOLOGY, LDA.
Implementação de Sistema 
de Gestão da Qualidade (ISO 
9001)

47410 Braga

FELIZ PAINEL, Lda.
Implementação de Sistema 
de Gestão da Qualidade (ISO 
9001)

24330 Braga

FLAUSINO COELHO, UNIPESSOAL LDA
Implementação de Sistemas 
de Gestão de Laboratório (ISO/
IEC 17025 + ISO 9001)

82990 Viseu

JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCESSORES LDA
Revisão do Sistema de Gestão 
(Desmaterialização ISO 9001 + 
ISO 14001 + ISO

29200 Esmoriz

JAIME & RODRIGUES, S.A.
Implementação de Sistema 
de Gestão da Qualidade (ISO 
9001)

45200 Anadia

LUÍS MANUEL RAMALHO SARAIVA, LDA
Implementação de Sistemas 
de Gestão de Laboratório (ISO/
IEC 17025 + ISO 9001)

45200 Guarda

MISTOLIN, SA
Implementação do referencial 
IFS HPC

20411 Vagos

MOURA, MOUTINHO & MORAIS / SOPLAST
Revisão do Sistema de Gestão 
(Desmaterialização ISO 14001 
+ ISO 45001)

22292 Valongo
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TABELA – Empresas DIGIQUAL intervenientes com a Implementação 
de Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001)

AURÉLIO & MARCO, LDA.

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

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

No que diz respeito às boas práticas implementadas, estão associadas com a estruturação do SGQ 
e sua implementação.

NENGENHARIA, LDA
Implementação de Sistema 
de Gestão da Qualidade (ISO 
9001)

71110
Paços De 
Ferreira

SILEXAL - ELETRICIDADE AUTOMÓVEL, LDA
Implementação de Sistema de 
Gestão Integrado (ISO 9001 e 
ISO/IEC 17025)

45200
Oliveira De 
Azeméis

SIROCO - SOC.INDUSTRIAL DE ROBOTICA E CON-
TROLO, SA

Revisão do Sistema de Gestão 
(ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 
45001) - Desmaterialização

28992 Aveiro

SOARES & SIMÕES, LDA
Revisão do Sistema de Gestão 
(ISO 9001 - Desmaterialização)

25932 Águeda

STEMA - SOC.TÉCNICA DE EQUIP E MÁQUINAS, LDA
Implementação de Sistemas 
de Gestão de Laboratório (ISO/
IEC 17025 + ISO 9001)

46690 Maia

TACÓMINHO - REPARAÇÃO DE TACÓGRAFOS, LDA
Implementação de Sistemas 
de Gestão de Laboratório (ISO/
IEC 17025 + ISO 9001)

45200 Braga

TRICAD - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, LDA
Implementação de Sistema 
de Gestão da Qualidade (ISO 
9001)

28992 Cacia

VISIONWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.
Implementação de Sistema 
de Gestão da Qualidade (ISO 
9001)

62020 Matosinhos

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

62020 Aveiro
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CHATRON, LDA

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

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

No que diz respeito às boas práticas implementadas, a CHATRON procedeu à estruturação dos 
processos e desenvolvimento dos mesmos e à  implementação da metodologia, com o objetivo 
da melhoria contínua dos procedimentos da organização empresarial. O trabalho foi desenvolvido 
ao nível do Planeamento Estratégico, Gestão do Risco, Gestão de Recursos Humanos, Compras, 
Comercial, Gestão da Produção e Gestão de Equipamentos e RMM´s, Instalação, Manutenção e 
Assistência Técnica e Design e Desenvolvimento. A organização do seu sistema de gestão levou à 
certificação do mesmo. 

CORTADORIA NACIONAL DO PÊLO, S.A.

A Cortadoria Nacional do Pêlo SA, é uma empresa fundada em 1943, localizada em São João da 
Madeira. O seu negócio é focado na preparação de fibras têxteis, sobretudo pelo de coelho, lebre 
e castor, para o fabrico de têxteis feltrados e não feltrados.

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

No que diz respeito às boas práticas implementadas e com o objetivo de desmaterializar os processos 
de gestão da empresa, a plataforma yourLEX foi a primeira a ser implementada, dada a prioridade 
para integração com o projeto de implementação do Sistema de Gestão Integrado. Assim que a 
plataforma yourLEX entrou na fase de revisão do processo de identificação, análise de aplicabilidade 
e conformidade legal, realizou-se a implementação do software yourSTEP CMS.

BLAZE INFORMATION SECURITY, LDA.

Fundada em 2016, a Blaze Information Security é uma empresa privada de cibersegurança. Consti-
tuída por uma equipa experiente, acreditam fortemente na excelência técnica, e contam com vasta 
experiência na entrega de projetos complexos para clientes de diferentes sectores. Trabalham as-
sim com pequenas e médias empresas e clientes empresariais em setores como a banca, fintechs, 
petróleo e gás, retalho, tecnologia, e-commerce, startups e muito mais.
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O objetivo do presente projeto passou por garantir junto dos clientes da empresa, que são cumpri-
das as melhores práticas do mercado neste setor. Por esse motivo, optou-se por implementar a NP 
ISO IEC 27001:2013 - Sistema de Gestão de Segurança da Informação e a NP EN ISO 9001:2015 
- Sistema de Gestão da Qualidade.

No que diz respeito às boas práticas implementadas após uma análise ao mercado e comunicação 
com alguns fornecedores de softwares da área em questão, decidiu-se trabalhar com o software 
Global Management, por cumprir com os requisitos identificados em sede de projeto e por ir ao 
encontro das necessidades identificadas internamente, que são sobretudo focadas no processo de 
digitalização do sistema de gestão em implementação e ainda na simplificação efetiva de todo o 
trabalho a realizar com esta implementação e a gestão posterior do sistema de gestão. Atualmen-
te, a NP ISO IEC 27001:2013 e a NP EN ISO 9001:2015 encontram-se implementadas e em pleno 
funcionamento na empresa.

O FELIZ PAINEL, LDA.

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

A empresa FELIZ PAINEL tem uma visão estratégica consolidada para o seu futuro no médio e lon-
go prazo, que passa por ser um dos maiores produtores nacionais na sua área de atividade. Neste 
sentido, e considerando a sua estratégia, posicionamento e objetivos, mas sobretudo as necessi-
dades identificadas em sede de diagnóstico, optou pela implementação de um sistema de gestão 
da qualidade, ISO 9001:2015. No que diz respeito às boas práticas implementadas adicionalmente 
à estruturação do SGQ destaca-se a: Análise de Contexto; Análise de riscos e oportunidades; es-
tabelecimento da Política do Sistema de Gestão; definição de processos de Gestão.

FLAUSINO COELHO, UNIPESSOAL LDA.

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

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

No que diz respeito às boas práticas implementadas inicialmente começou-se pela seleção da 
solução e subscrição inicial SaaS, para a desmaterialização e digitalização dos processos. Nesse 
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sentido, considerando as necessidades identificadas no diagnóstico realizado na Flausino Coelho, 
aos objetivos que se pretendiam atingir, e tendo presente todas as características particulares da 
empresa e do negócio, a Flausino Coelho selecionou a solução Saas - XZ Tech – Global Management, 
que lhe permitiu simplificar o processo de gestão da empresa e da implementação do sistema de 
gestão da qualidade.

JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCESSORES LDA.

A origem da Jacinto Marques de Oliveira, Sucessores Lda remete ao ano de 1954. Atualmente, 
a empresa foca a sua atividade nos seguintes setores de atividade: Fabrico de superestruturas e 
montagem de viaturas de combate a incêndios, socorro e salvamento; Fabricação e montagem de 
pré-fabricados metálicos; Construção de pavilhões industriais; Fabrico e montagem de estruturas 
metálicas. 

A produção de viaturas de combate a incêndio, socorro e salvamento, iniciada no ano de 1986, 
representa atualmente cerca de 85% do volume de negócios da empresa.

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

No que diz respeito às boas práticas implementadas, iniciaram-se os trabalhos pela seleção de 
soluções SaaS e a respetiva solução inicial, que permitisse a desmaterialização e digitalização dos 
projetos. Considerando o negócio da Jacinto Marques de Oliveira, Sucessores Lda, o modelo de 
gestão, os Sistemas Informáticos em utilização, assim como as suas características, a empresa 
selecionou uma solução Saas – XZ Tech - Global Management, que lhe permite complementar 
os Sistemas de Informação existentes. Outra das boas práticas implementadas esteve associada 
com a revisão e melhoria do Sistema de Gestão Integrado – Qualidade, Ambiente e Segurança. A 
Jacinto Marques de Oliveira, Sucessores Lda já tinha implementado um Sistema de Gestão Inte-
grado alinhado com o negócio e utilizado como um instrumento de gestão. Contudo a evolução do 
negócio, e das novas exigências dos clientes, das partes interessadas, e a evolução da legislação 
e regulamentação em vigor exigiu uma reflexão sobre o Sistema de Gestão.

JAIME & RODRIGUES, S.A.

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

A empresa Jaime & Rodrigues é certificada pela ISO 9001:2015, no entanto, com o passar dos anos, 
a empresa começou a sentir que o sistema implementado se estava a tornar obsoleto e que este não 
se encontrava adaptado às necessidades e realidade empresarial. Por esse motivo, era necessário 
melhorar drasticamente o sistema de gestão, para que este pudesse ser mais simples, intuitivo e 
ágil, sendo ainda fundamental que o mesmo transitasse para um ambiente digital.
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No que diz respeito às boas práticas implementadas, procedeu-se à revisão do sistema de gestão 
de qualidade (9001:2015), com o objetivo de promover a sua melhoria e transição para um sistema 
mais simples e mais funcional para a empresa.

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

LUÍS MANUEL RAMALHO SARAIVA, LDA.

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

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

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

No que diz respeito às boas práticas implementadas, estas estiveram associadas com o desenho 
e estruturação do Sistema de Gestão Integrado. Optou-se pela implementação do software Global 
Management, uma vez que se acreditou ser a resposta mais eficiente para acompanhar a vida útil 
de um sistema de gestão.

MISTOLIN, S.A.

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

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

MOURA, MOUTINHO & MORAIS S.A. (SOPLAST)

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

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

No que diz respeito às boas práticas implementadas foram associadas ao processo de desmateria-
lização da gestão das obrigações legais adequado às necessidades da Moura, Moutinho & Morais, 
SA, tendo sido selecionada a adesão ao serviço SaaS yourLEX Assessment, considerando a abor-
dagem técnica, referências, funcionalidades e simplicidade da plataforma de gestão.

NENGENHARIA, LDA

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

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

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

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

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

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

No que diz respeito às boas práticas implementadas, foi decidido apostar na implementação do 
software Global Management. Os processos de certificação encontram-se terminados e a entida-
de está certificada no âmbito da ISO 9001:2015 e ISO 17025:2018. No mesmo sentido, a Silexal 
encontra-se a utilizar o software selecionado para a desmaterialização e apoio a implementação e 
gestão dos processos.

SIROCO - SOC.INDUSTRIAL DE ROBOTICA E CONTROLO, SA

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

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

No que diz respeito às boas práticas implementadas, foram relacionados os trabalhos de revisão e 
simplificação do Sistema de Gestão e também a respetiva desmaterialização através da plataforma 
yourSTEP e a desmaterialização e aprofundamento do processo da legislação com base na pla-
taforma yourLEX. Estas ações vão ao encontro com as necessidades e estratégia empresarial da 
SIROCO que visa entre outros ser mais eficiente, amiga do ambiente e digital.

SOARES & SIMÕES, LDA

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

O Sistema de Gestão da Qualidade da empresa, considerado muito importante para captar novos 
clientes e manter os atuais, foi implementado já há alguns anos. Por esse motivo, necessita de uma 
revisão, para se tornar mais simples, para que os colaboradores possam participar mais e cumprir 
as suas obrigações, evitando a burocracia associada a esses trabalhos.
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No que diz respeito às boas práticas implementadas foi efectuada a revisão de toda a documen-
tação do Sistema de Gestão da Qualidade (Manual do Sistema, Procedimentos, Plano de Controlo 
Operacional, etc), de forma a retratar de forma rigorosa a forma como a empresa executa os seus 
trabalhos, usando um método muito simples, com base em fluxogramas e descrições simples das 
atividades, com indicação dos responsáveis pela sua realização.

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

STEMA - SOC.TÉCNICA DE EQUIP E MÁQUINAS, LDA

Criada no ano de 1985, a STEMA exerce funções sobretudo no setor de viaturas pesadas de transpor-
te de mercadorias e viaturas ligeiras de transporte de passageiros. Apesar de ter uma gama diversa 
de serviços, a empresa destaca aqueles que estão relacionados com tacógrafos e taxímetros. Como 
objetivo, acompanhar a tendência de mercado neste setor e certificar a empresa nos referenciais 
normativos ISO 9001:2015 e ISO 17025. Pretendia-se assim, melhorar os serviços prestados aos 
clientes, bem como todo o processo de gestão da organização, procurando a melhoria contínua 
do seu serviço.

No que diz respeito às boas práticas implementadas, foram planeados os trabalhos para imple-
mentar os dois referenciais normativos ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade e ISO 
17025:2017 – Sistemas de Gestão de Laboratório, sendo que este processo contou com o suporte 
de uma ferramenta digital dedicada para facilitar a sua implementação e o trabalho a ser desenvol-
vido, a Global management.

TACÓMINHO - REPARAÇÃO DE TACÓGRAFOS, LDA

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

No que diz respeito às boas práticas implementadas apostou-se na melhoria dos processos de ges-
tão da Organização, como forma de obter ganhos transversalmente e, a par, apostar na melhoria e 
qualificação da sua área técnica, ou seja, na verificação metrológica. Nesse sentido definiu-se que 
a intervenção teria estes dois grandes objetivos, implementação do sistema de gestão da qualidade 
e gestão do laboratório pelas normas ISO 9001:2015 e ISO 17025:2017.

 A Tacóminho encontra-se com o processo de certificação concluído, sendo que obteve a certifica-
ção na ISO 9001:2015 sistema de gestão da qualidade e acreditação da ISO 17025:2017 sistema 
de gestão de laboratório. 
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No que diz respeito às boas práticas implementadas, adicionalmente ao desenho e estruturação 
da SGI, todo este processo foi sendo acompanhado pela utilização de uma solução, que tem como 
objetivo transpor o sistema de gestão para o digital.

TRICAD - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, LDA

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

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

No que diz respeito às boas práticas implementadas foram, suportados sempre que possível na 
utilização do software yourSTEP CMS (solução escolhida para a vertente de desmaterialização do 
projeto).

VISIONWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.

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

Apesar de serem já certificados pela ISO 27001 – Sistema de Segurança de Informação, fruto da 
especialidade do mercado no qual se inserem, já há algum tempo que procuravam por soluções que 
lhes permitissem melhorar a sua resposta interna e, em simultâneo, melhorar a sua relação com os 
clientes aumentando a eficiência e eficácia. Assim, decidiram evoluir com a implementação da ISO 
9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade. Era também um objetivo que esta nova certificação 
tivesse como principal alicerce a estruturação sobre a forma digital, abdicando sempre que possível 
da utilização do formato analógico.

No que diz respeito às boas práticas implementadas, estas estão associadas ao software que se 
encontra em pleno funcionamento na Organização, de forma a agilizar a gestão do dia a dia. Para 
isso foi efetuada uma análise, formação e parametrização, garantindo assim o sucesso da sua 
implementação.

WISEWARE, LDA

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

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

No que diz respeito às boas práticas implementadas os trabalhos iniciaram com a análise aos 
processos da empresa, definição do mapa do Sistema de Gestão e a elaboração das respetivas 
matrizes de processo.

Continuaram com a especificação dos processos, sendo de seguida realizado o diagnóstico com 
vista a definir a desmaterialização do Sistema de Gestão com a instalação e configuração da pla-
taforma yourSTEPcms em SaaS, escolhida para suportar os aspetos considerados relevantes de 
desmaterializar no Sistema de Gestão.
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8. CONCLUSÕES

A ISO desenvolve normas voluntárias internacionais de alta qualidade que facilitam o intercâmbio 
internacional de bens e serviços, apoiam o crescimento económico sustentável e equitativo, promo-
vem a inovação e protegem a saúde, a segurança e o meio ambiente. A implementação de sistemas 
de gestão surge assim como uma ferramenta de apoio à gestão com muitas vantagens associadas 
aos seus resultados.

Com o crescimento relativo à utilização da Internet e ao clima de incerteza, também se sente na 
evolução das empresas, sendo que a digitalização tem desafiado recorrentemente os mercados, 
quer pelas mudanças na interação com o cliente, junto dos colaboradores (teletrabalho ou trabalho 
remoto), quer pela otimização dos processos internos. A digitalização é uma tendência mundial que 
tem aberto/vai continuar a abrir, várias oportunidades de negócio.

A transformação digital envolve muito mais do que digitalizar o seu negócio. Enquanto digitalizar 
passa apenas por integrar tecnologias digitais nas rotinas da sua empresa, a transformação digital 
envolve repensar os processos internos e o modelo de negócio da sua empresa.

Há três elementos essenciais a qualquer transformação digital:

1. A liderança comprometida: As transformações digitais são, por norma, motivadas pelas 
pessoas nos cargos mais elevados e estratégicos da empresa. No entanto, a mudança 
ocorre maioritariamente ao nível operacional. É frequente que pouco tempo depois, aque-
les que motivaram a transformação se foquem em assuntos mais urgentes, deixando a 
transformação digital para segundo plano. Isto leva a que os colaboradores considerem 
as mudanças pouco importantes ou mesmo opcionais. Assim sendo, é necessário que a 
gestão se mantenha focada no objetivo, para que a empresa continue sempre a evoluir.

2. Colaboradores com competências digitais: Por vezes, o maior impedimento à mudança é 
a falta de competências digitais dos colaboradores, ou a sua inércia em usá-las. Aqui, uma 
boa tática é minimizar o impacto desta transformação, adequando os softwares utilizados 
às competências dos funcionários. Por outro lado, é importante que seja feita uma forte 
aposta em formação, de forma a que os colaboradores ampliem o seu conhecimento 
digital, adquiram um nova visão do negócio e encontrem resposta a eventuais questões.    

3. Agenda digital: Uma agenda digital consiste em planear e executar um conjunto de ativi-
dades com o objetivo de mudar a cultura organizacional. Embora, por vezes, este passo 
seja ignorado, criar uma agenda digital é fulcral, pois a transformação digital não ocorre 
sem o envolvimento dos colaboradores. Para além dos envolvimento dos colaboradores 
na mudança, criar uma agenda digital permite que a cultura organizacional se mantenha 
competitiva, pois gera a capacidade de questionar permanentemente o modelo de negócio 
e avaliar as oportunidades que podem ser criadas com o surgimento de novas tecnologias.
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O presente projeto, alavancou as potencialidades e vantagens de um sistema de gestão da qualida-
de, segundo o referencial NP EN ISO 9001:2015 pelo recurso a ferramentas digitais nomeadamente 
softwares de apoio ao negócio.
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