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1. Introdução 

 

 

Actualmente, de modo a permanecerem competitivas, as empresas têm que ter capacidade de 

fornecer consistentemente produtos e serviços de qualidade a um preço competitivo. A 

crescente consciência da população relativamente aos impactos dos modos de agir e de 

produzir das empresas, no ambiente e na saúde pública, bem como a legislação ambiental, 

cada vez mais exigente, tem pressionado as empresas a terem em consideração os impactos 

da sua produção, fomentando uma tendência de redução da poluição, dos resíduos formados, 

dos gastos energéticos e do consumo de água. Nos últimos anos, a sociedade tem também 

demonstrado um interesse crescente pela conduta empresarial relativamente à segurança e ao 

tipo de condições de trabalho oferecidas aos trabalhadores.  

Cada vez mais, os consumidores querem a garantia de que estão a comprar produtos seguros, 

com qualidade, ecológicos e produzidos por pessoas tratadas de forma correcta e justa.  

É neste contexto que os Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiental e de Segurança tem 

sido, cada vez mais, o objecto de atenção dos gestores de empresas. Estes sistemas têm sido 

adoptados mundialmente como um requisito crucial para qualquer negócio, já não sendo um 

diferencial competitivo mas sim uma condição básica para a sobrevivência organizacional 

(Santos, 2011; Oliveira, 2007; Boudouropoulos, 1999). As grandes organizações, estão cada 

vez mais a requerer este tipo de política de gestão não só internamente mas também aos seus 

fornecedores (Santos, 2011). As empresas estão a avançar em direcção a uma gestão mais 

sustentável dos seus métodos de produção e dos seus produtos (Jørgensen, 2006).  

A implementação de Sistemas de Qualidade, Ambiente e Segurança, são geralmente assuntos 

tratados em separado pelas organizações e, por essa razão, originam situações como a 

duplicação de tarefas, como é o caso dos registos ou dos procedimentos documentados (por 

ex.: auditorias, revisão pela gestão, acções preventivas e correctivas), e que são requeridos 

pelas 3 normas (Badreddine, 2009). A integração dos Sistemas de Gestão da Qualidade, 

Ambiente e Segurança é cada vez mais um foco de interesse das empresas, que recorrendo à 

integração procuram reduzir a documentação e a burocracia, produzidas individualmente por 

estes sistemas, e aumentar em simultâneo a dinâmica da empresa em termos de eficiência, 

comunicação, imagem externa, salientando o cumprimento dos requisitos da legislação em 

vigor.   

No entanto, o problema reside no facto de os 3 sistemas terem sido propostos separadamente 

e a sua integração não ser uma tarefa fácil, mas que tem atraído a atenção tanto de 

académicos como de profissionais do sector (Badreddine, 2009). Num estudo efectuado a 46 

pequenas e médias empresas Portuguesas (Santos, 2011), colocou-se a questão da 

preferência ou não da existência de uma única norma para a certificação dos seus sistemas de 

gestão. Como resposta a essa pergunta, 75% das empresas responderam que preferiam que 

houvesse uma única norma certificável e a razão para esta resposta foi a redução de custos e 

um controlo de gestão mais facilitado. 
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Uma vez que, em Portugal, não existe nenhuma norma que possibilite a implementação de 

sistemas integrados de gestão nem directrizes de como o fazer, são os objectivos deste 

trabalho: 

1) Estabelecer os requisitos de um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente 

e Segurança; 

2) Elaborar orientações para a aplicação dos referidos requisitos numa Unidade de 

Catering. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ)  

Procurar definir o termo Qualidade, embora possa parecer, não constitui uma tarefa simples e 

tem sido tentado ao longo de muitos anos por diversos autores. Na tabela 1, encontramos 

listadas algumas definições do termo Qualidade, por alguns dos mais importantes autores da 

área. 

Tabela 1 – Definições do termo Qualidade (Fonte: António, 2007; Gomes, 2004; Valls, 

2004). 

AUTOR DEFINIÇÃO 

Crosby Conformidade do produto com os requisitos 

Deming Conformidade de um produto com as especificações técnicas que lhe 

foram atribuídas. 

Feigenbaum O melhor para utilização do consumidor a um preço justo           

(defende uma abordagem total da Qualidade, orientada para o cliente 

envolvendo todas as pessoas de uma organização, desde o 

Departamento de Engenharia até ao de Marketing, passando pela 

manufactura e pela manutenção) 

Juran Adequação ao uso 

ISO                        

(ISO 9000:2005) 

Grau de satisfação de requisitos, dado por um conjunto de 

características intrínsecas. 

 

As normas da série ISO 9000, a família das normas de gestão da qualidade, são originárias 

das normas de aquisição militar desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial (Zeng, 

2007). Durante as Grandes Guerras Mundiais, na primeira metade do Século XX, uma grande 

percentagem de bombas e de balas rebentaram durante a sua produção nas fábricas. De modo 

a evitar esse tipo de acontecimentos, o Ministro da Defesa do Reino Unido nomeou inspectores 

do governo para supervisionarem o processo de produção nas fábricas. No final da década de 

50, nos Estados Unidos da América (EUA), as normas de aquisição militar foram introduzidas 

no mercado dos bens militares (MIL-I-45208A Inspection System Requirements, MIL-Q-9858A 

Quality Program Requirements, MIL control over final inspection and testing e MIL-C-45662 

Calibration System Requirements). Durante a década de 60 nos EUA, a National Aeronautics 

and Space Administration (NASA) elaborou os requisitos do seu sistema de Qualidade para os 

seus fornecedores e a North Atlantic Treaty Organization (NATO) aderiu às especificações 

Allied Quality Assurance Procedures (AQAP) para a aquisição de equipamento. Durante a 
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década de 70, inúmeras organizações elaboraram as suas próprias normas de gestão da 

qualidade e foi introduzida a ideia de que a confiança num produto deveria ser ganha a partir 

de um sistema de gestão da qualidade e de um manual da qualidade aprovados. Nessa 

mesma década, as séries de normas referentes aos sistemas de Gestão da Qualidade CSA Z 

299 do Canada (1973/1979), BS 5750 do Reino Unido (1979) e NSI/ASQC Z-1.15 - Generic 

Guidelines for quality systems (1979) dos Estados Unidos foram aprovadas. No entanto, o 

desenvolvimento de tão variada selecção de normas de gestão da Qualidade poderia ser uma 

barreira para o comércio internacional dada a grande variedade de requisitos. Assim, em 1979, 

estabeleceu-se o comité técnico (TC) 176 (Quality management and quality assurance) da ISO 

(International Organization for Standardization). Em 1986, é publicada a primeira norma pelo 

ISO TC 176, a norma ISO 8402, relativa à terminologia da Gestão da Qualidade, seguida, em 

1987, pelas normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003, referentes aos requisitos dos Sistemas 

de Gestão da Qualidade, para organizações com diversos âmbitos de aplicação. Seguiu-se a 

norma ISO 9004, contendo as directrizes de orientação para o Sistema de Gestão da 

Qualidade (Zeng, 2007; ISO, 2011). 

A ISO 9001 é uma norma que especifica os requisitos básicos para o Sistema de Gestão da 

Qualidade e foi desenvolvida para ser aplicada em todo e qualquer tipo de organização, desde 

indústrias a organizações de serviços (Aggelogiannopoulos, 2007) e tem como objectivo 

principal a satisfação das necessidades e expectativas dos clientes (Santos, 2011). Na tabela 

2, encontram-se as principais normas pertencentes à família da Gestão da Qualidade. 

 

Tabela 2 – Principais Normas de Gestão da Qualidade (ISO, 2011) 

NORMA TÍTULO 

NP EN ISO 9000:2005 
Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e 

Vocabulário 

NP EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos 

NP EN ISO 9004:2009 Gestão do sucesso sustentado de uma organização - 

Uma abordagem da gestão pela qualidade 

NP EN ISO 19011:2003 
Linhas de orientação para auditorias de sistemas de 

gestão da qualidade e/ou de gestão ambiental 

 

Os oito princípios da gestão da Qualidade, expressos na norma ISO 9000:2005, são: 

1) Focalização no cliente; 

2) Liderança; 

3) Envolvimento das pessoas; 
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4) Abordagem por processos; 

5) Abordagem da Gestão como um sistema; 

6) Melhoria contínua; 

7) Abordagem à tomada de decisões baseada em factos; 

8) Relações mutuamente benéficas com os fornecedores. 

De acordo com a NP EN ISO 9000:2005, abordagem por processo é a “identificação e gestão 

sistemáticas dos processos de uma organização e, em particular, das interacções entre esses 

processos”. Um processo é, de acordo com a mesma norma, “uma actividade ou conjunto de 

actividades que utilizam recursos para transformar entradas em saídas”. 

Enquanto uma organização mais tradicional gere as suas actividades verticalmente, por 

sectores ou funções (o que origina muitas vezes problemas entre os diversos departamentos 

funcionais e a perda da “visão do todo”), esta abordagem permite visualizar as actividades da 

empresa de forma horizontal, o que proporciona uma visão muito mais clara relativamente à 

criação de valor para o cliente de cada actividade e processo (Valls, 2004; Aggelogiannopoulos 

et al. 2007). 

A abordagem por processos do sistema de gestão da qualidade (figura 1), composta por 4 tipos 

de processos: Responsabilidade da gestão, Gestão de Recursos, Realização de produto e 

Medição, análise e melhoria. De forma a maximizar tanto a satisfação dos clientes como a 

eficiência da organização, o sistema considera os requisitos dos clientes como uma entrada do 

processo Realização de produto e as suas expectativas como uma entrada para o processo 

Responsabilidade da gestão (Badreddine, 2009). 



6 
 

 

Figura 1 – Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processos (Fonte: 

Santos, 2003) 

 

De um modo geral, para implementar um sistema de gestão da Qualidade, torna-se necessário 

seguir os seguintes passos (ISO, 2009; APCER, 2010): 

 

1) A Gestão de topo deverá dar e demonstrar o seu comprometimento total; 

2) A Gestão de topo deverá providenciar todos os devidos recursos (humanos, 

financeiros, técnicos, e outros) para a implementação do SGQ; 

3) Formar uma equipa de implementação do SGQ; 

4) Determinar os processos, objectivos e metas necessários para o SGQ; 

5) Iniciar o programa de consciencialização para a implementação do SGQ; 

6) Providenciar formação e informação; 

7) Efectuar um diagnóstico relativo à situação da organização face aos requisitos do SGQ 

(Gap analysis); 

8) Planear e comunicar o SGQ; 

9) Elaborar e implementar a documentação do sistema (utilizando a abordagem por 

processos); 

10) Elaborar o SGQ e implementá-lo; 

11) Efectuar auditorias internas (acções correctivas); 

12) Efectuar revisões pela gestão;  
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13) Processo de certificação; 

14) Avaliação e manutenção do sistema. 

 

Para Aggelogiannopoulos et al. (2007), a implementação de um sistema de gestão da 

Qualidade varia consoante a organização e é influenciada por: 

1. Necessidades diversas da organização; 

2. Objectivos particulares da organização; 

3. Produtos fornecidos; 

4. Processo utilizado; 

5. Dimensão da Organização. 

Segundo os mesmos autores, a adopção de um sistema de gestão da qualidade, de acordo 

com os requisitos da norma ISO 9001, deverá ser uma decisão estratégica da organização. 

Para Santos et al. (2011), essa decisão estratégica deverá ser tomada no sentido de ter 

vontade de melhorar e de ganhar quota de mercado.  

Segundo dados do ISO Survey 2008, e como é possível observar nas figuras nº 2 e 3, até ao 

final de 2008 já tinham sido atribuídos 982 832 certificados ISO 9001, em 176 países. O total 

do número de certificados emitidos em 2008 (31 346) representou um aumento mundial de 

cerca de 3% face ao ano de 2007.  

 

Figura 2 – Nº de Certificados ISO 9001 atribuídos no Mundo (ISO, 2009). 
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Figura 3 – Nº de Certificados ISO 9001 atribuídos em Portugal (ISO, 2009). 

Dado o crescente número de empresas certificadas, torna-se importante analisar o que leva 

uma empresa a implementar e certificar um Sistema de Gestão da Qualidade e quais os 

benefícios e as dificuldades que se encontram nesse percurso.  

Segundo Aggelogiannopoulos et al. (2007), diversos estudos demonstraram que as razões que 

levam as empresas a recorrerem à utilização das normas pertencentes à família ISO 9000 são 

as seguintes: 

1. Exigências de clientes ou de mercados; 

2. Necessidade de melhorar os processos ou sistemas da organização; 

3. Desejo de crescimento da organização a nível mundial; 

4. Falta de focalização no interior da organização. 

Hesham Magd, em 2010, identificou como principais factores críticos para a implementação da 

norma ISO 9001:  

1) Comprometimento e práticas da Gestão de topo; 

2) Envolvimento dos trabalhadores; 

3) Educação, Formação e Auditorias; 

4) Abordagem de melhoria contínua; 

5) Existência de uma equipa de implementação; 

6) Comunicação. 

Um estudo de Santos, et al. (2011) refere os seguintes benefícios da certificação do Sistema 

de Gestão da Qualidade como os principais apontados por empresas Portuguesas: melhoria da 

organização interna, melhoria no acesso à informação, melhoria na avaliação do sistema de 

gestão (através de auditorias internas) e melhoria na imagem da empresa. Aggelogiannopoulos 
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et al. (2007) referem também a redução do número dos produtos com defeitos, diminuição dos 

custos relativos à falta de qualidade, diminuição do número de devoluções de produtos com 

defeito, diminuição do número de entregas atrasadas, aumento da satisfação dos clientes, 

aumento de oportunidades para entrar em novos mercados, aumento de quota de mercado, 

fabrico de produtos com mais qualidade, aumento da produtividade e melhorias ao nível da 

comunicação interna.  

De entre as diversas dificuldades que as empresas encontram na implementação de um 

Sistema de Gestão da Qualidade, podemos salientar o não comprometimento por parte da 

gestão de topo, a falta de recursos humanos e financeiros, o conhecimento técnico inadequado 

na área de gestão da Qualidade, a falta de experiência em gestão da qualidade e em auditorias 

internas, a resistência à mudança, o consumo de tempo que a implementação toma, os custos 

elevados da implementação, a elaboração de inúmera documentação, o processo ser muito 

burocrático, o facto da norma ser muito vaga e complicada e das auditorias serem uma 

situação que, por norma, não é muito bem aceite pelos auditados (Aggelogiannopoulos et al., 

2007; Magd, 2010).  

 

Cagnazzo (2010) refere como barreiras à implementação destes sistemas:  

1) As empresas terem o objectivo da certificação apenas pela certificação, seguindo 

somente a tendência/moda da certificação;  

2) Não haver um verdadeiro comprometimento na implementação, seguindo apenas os 

requisitos da norma por seguir; 

3) Expectativas demasiadamente elevadas relativamente à norma; 

4) Falta de conhecimento e orientação para a implementação da norma. 

De acordo com Karipidis, et al. (2009), o número de empresas que implementam sistemas de 

qualidade, de modo a aumentarem a sua competitividade no mercado global, está 

constantemente a aumentar. No entanto, essa taxa de aumento nas pequenas e médias 

empresas do sector alimentar não é satisfatória.  

Na Indústria alimentar, a expectativa mais importante para os clientes é a segurança dos 

alimentos. A integração do sistema de segurança alimentar HACCP num sistema de gestão da 

qualidade é mais eficiente do que a implementação destes dois sistemas em separado, 

permitindo a diminuição da documentação, o aumento da eficiência da organização e o 

aumento da satisfação dos clientes. Após a implementação das Boas Práticas de Higiene 

(BPH), das Boas Práticas de Fabrico (BPF), do sistema HACCP e da ISO 9001, as empresas 

do sector alimentar que pretendam atingir um padrão elevado de qualidade poderão juntar os 

princípios da Gestão pela Qualidade Total (TQM), que incluem os princípios de liderança 

moderna e de recursos humanos, a focalização no cliente, o planeamento estratégico, a 

tomada de decisões baseada em factos e técnicas modernas de controlo de processos. Sendo 

estes os alicerces, as empresas podem incorporar uma estratégia de elevada Qualidade nos 
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seus negócios, o que lhes permitirá aumentar a sua competitividade melhorando 

continuamente os seus valores, na direcção das necessidades e expectativas dos seus 

clientes, bem como o seu desempenho operacional. Estes princípios podem mesmo 

transformar uma empresa numa organização que consegue competir no mercado global 

(Aggelogiannopoulos et al., 2007). 

 

2.2 Sistemas de Gestão Ambiental 

O desenvolvimento industrial e tecnológico aliado a uma intensiva utilização dos recursos 

naturais, permitiu uma mudança drástica no padrão actual de produção/consumo das 

populações. De acordo com a Agenda 21, documento resultante da Cimeira da Terra ECO-92 

organizada pelas Nações Unidas em 1992 no Rio de Janeiro, a causa principal da deterioração 

contínua do ambiente é este insustentável padrão actual de produção/consumo, que se verifica 

principalmente nos países desenvolvidos. No mesmo documento, é referido que os conceitos 

de crescimento económico tradicionais devem ser questionados e que se devem definir 

objectivos económicos que tenham em consideração o valor real do capital do recurso natural e 

promover padrões de produção/consumo sustentáveis. Para tal, é necessário uma maior 

eficiência na produção e alterações no padrão de consumo de modo a ser possível utilizar os 

recursos naturais e a energia de forma mais conscienciosa e a minimizar a geração de 

resíduos e de desperdícios. 

Neste contexto, o sistema de gestão da empresa deverá ter como parte integrante a gestão 

ambiental, que deve estar patente em todas as suas actividades e produtos, permitindo definir, 

implementar, manter e melhorar uma política e objectivos ambientais sustentáveis (Rossi, 

2010). A gestão ambiental é uma ferramenta que permite às empresas verificar e administrar 

as interacções existentes entre os seus produtos e actividades e o meio ambiente, 

possibilitando o aumento do nível de performance ambiental (Boudouropoulos, 1999). Um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) pode ser definido como um conjunto de actividades de 

gestão onde se desenvolve e implementa a política e os objectivos ambientais e no qual se 

gerem os aspectos ambientais relativos à actividade da organização, com vista à diminuição 

dos impactos negativos dos mesmos no meio ambiente. Inclui a estrutura organizativa, as 

actividades de planeamento, a atribuição de responsabilidades, as práticas, os procedimentos, 

os processos e os recursos utilizados para definir, atingir, rever, manter e melhorar a política e 

os objectivos ambientais formulados pela Gestão de topo da organização (Boudouropoulos et 

al., 1999; ISO 1400). Um sistema de gestão ambiental pretende a redução do impacto negativo 

das actividades, produtos e serviços de uma empresa, visando que os benefícios da sua 

implementação ultrapassem os custos. Pretende que as empresas alcancem tantos os seus 

objectivos ambientais quanto os financeiros (Oliveira, 2010).  

A série de normas ISO 14000, desenvolvida pela ISO, engloba diversas normas que abrangem 

vários aspectos da gestão ambiental. A ISO 14001:2004 define os requisitos de um sistema de 

gestão ambiental enquanto que a ISO 14004:2004 fornece as directrizes para a implementação 
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de um sistema de gestão ambiental. As restantes normas da família ISO 14000 abordam temas 

ambientais específicos como a comunicação, a rotulagem ambiental, a avaliação do 

desempenho ambiental, as auditorias, o eco-design e a avaliação do ciclo de vida (ISO, 2011). 

De entre os principais acontecimentos que precederam o desenvolvimento da ISO 14000, 

destacam-se os seguintes (Boudouropoulos et al., 1999; Schenini, sd): 

 

1955 – Simpósio Internacional sobre o Ambiente. Princeton. New Jersey. 

1972 – Conferência “Human Environment”. Nações Unidas. Estocolmo. 

1980 – Relatório Global 2000 publicado pela Administração Carter. Washington. 

1986 – Ronda do Uruguai. General Agreement on Tarifs and Trade (GATT). 

1987 – Publicação “Our Common Future” da Comissão da Organização Mundial do Comércio. 

1988 – Código de Práticas de Gestão. Associação de Fabricantes Químicos (CMA). 

1989 – Criação do Instituto da Biodiversidade Nacional. Costa Rica. 

1989 – Aliança das Economias Ambientalmente Responsáveis (CERES). 

1991 – Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (contendo os 16 princípios de 

Gestão Ambiental). Câmara Internacional de Comércio (ICC). 

1991 – Criação do Grupo Assessor Estratégico sobre meio Ambiente (SAGE). ISO. 

1992 – ECO-92 - Cimeira da Terra. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD). 

1992 – Norma BS 7750. British Standards (BS). 

1994 – Sistema de Eco-Gestão e Auditoria da União Europeia (EMAS). 

1996 – Série ISO 14000. ISO. 

 

A adesão voluntária das empresas a normas ambientais é um indício de que as empresas 

estão conscientes da importância da sustentabilidade ambiental (Boudouropoulos, 1999). Nas 

figuras 4 e 5, é possível verificar a evolução da implementação da ISO 14000 no mundo e em 

Portugal: 

 

 

 

Figura 4 – Nº de Certificados ISO 14001 atribuídos no Mundo (ISO, 2009). 
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.  

Figura 5 – Nº de Certificados ISO 14001 atribuídos em Portugal (ISO, 2009). 

Dos motivos que levam as empresas a implementar a ISO 14001, os mais relevantes são 

(Santos, 2011): 

1) Exigências/necessidades dos clientes (mercado) – muitas empresas fornecedoras são 

obrigadas a implementar os SGA de modo a que lhes sejam adjudicados contratos; 

2) Exigências/necessidades do grupo empresarial. No caso de grupos multinacionais e/ou 

detentores de várias empresas, estas têm de obedecer à política corporativa e podem 

ser, por isso, obrigadas a implementar um SGA; 

3) Estratégias de Marketing: melhoria da imagem junto do público em geral (futuros 

clientes e mercados) e das partes interessadas (população local, fornecedores, 

clientes, accionistas); 

4) Melhoria da qualidade de vida no interior e nos arredores da empresa; 

5) Cumprimento da legislação ambiental em vigor; 

6) Diminuição do consumo de recursos naturais, matérias-primas e de resíduos, logo 

diminuição do impacto no meio ambiente. 

 

Os passos envolvidos na implementação da ISO 14000, descrevem um processo cíclico e são 

(Boudouropoulos, 1999; Schenini, sd): 

1) Comprometimento da Gestão com melhoria contínua do SGA e definição da política 

ambiental; 

2) Planeamento e nomeação da equipa de trabalho (identificação das actividades, 

produtos ou serviços da empresa e do impacto destes no meio ambiente, definição de 

objectivos e metas da gestão ambiental a cumprir, detalhar como a empresa irá atingir 

os objectivos definidos para cada processo, recolha da legislação relativa ao ramo da 

actividade da empresa e aos temas ambientais, elaboração da documentação 

necessária); 

3) Implementação (estabelecer a estrutura organizacional da empresa bem como as suas 

responsabilidades, providenciar recursos e colocar em prática o programa planeado); 
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4) Medição e Avaliação (Monitorização e medição dos resultados operacionais face aos 

objectivos estabelecidos, identificando os desvios ao planeado e registando todas as 

acções relativas ao SGA); 

5) Revisão pela Gestão e Melhoria Contínua (comparação da performance com os 

objectivos e metas e identificação das causas dos desvios). 

 

Entre os benefícios da implementação da ISO 14000, é possível encontrar (Sousa, 2010; 

Schenini, sd; Boudouropoulos, 1999; Oliveira, 2010; Santos, 2011): 

1) Redução dos impactos ambientais das actividades/produtos da empresa, 

(nomeadamente da quantidade de resíduos produzidos e das emissões de gases com 

efeitos poluentes) e da ocorrência e gravidade dos acidentes e/ou incidentes; 

2) Conhecimento pormenorizado da empresa e aumento da eficiência no processo de 

produção; 

3) Melhoria da qualidade de vida no interior e no exterior da empresa;  

4) Redução dos riscos de acidentes ambientais e de depleção de recursos; 

5) Melhoria das condições de trabalho; 

6) Aumento da motivação e consciencialização dos colaboradores devido à sensibilização 

na área ambiental; 

7) Aumento da satisfação dos clientes; 

8) Redução dos custos operacionais (aumento da eficiência na produção, redução de 

multas e coimas, diminuição dos prémios de seguros, redução de produção de 

resíduos, aumento da conservação de energia e reutilização de materiais); 

9) Aumento da produtividade; 

10) Uniformização de rotinas, práticas e procedimentos; 

11) Melhoria da imagem corporativa e, consequente, aumento da confiança por parte de 

potenciais futuros clientes, investidores e parceiros estratégicos; 

12) Cumprimento da legislação ambiental, nacional e comunitária e conhecimento 

atempado das suas alterações. 

 

É, no entanto, necessário frisar que as vantagens associadas à implementação destes 

sistemas de gestão ambiental, só terão expressão se forem aliados ao total comprometimento 

da gestão de topo e à gestão da mudança (Oliveira, 2010). 

 

No que diz respeito às dificuldades da implementação da ISO 14000, podemos destacar 

(Doody, sd; Oliveira, 2010):  

1) Deficiências técnicas por parte dos colaboradores e da gestão de topo; 

2) Não comprometimento da gestão de topo; 

3) Custos elevados de implementação do sistema; 
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4) Não percepção, por parte da gestão de topo, dos benefícios financeiros que a 

implementação de um SGA pode gerar; 

5) Baixo nível de escolaridade dos colaboradores; 

6) Diminuta formação e sensibilização dos colaboradores que são quem, na prática, 

implementa o SGA. Falhas de comunicação por parte da gestão de topo e 

resistência à mudança, por parte dos colaboradores; 

7) Desajuste entre a legislação e a realidade de certos sectores; 

8) Elevado grau de burocracia associado ao processo de implementação de um SGA 

e produção excessiva de documentação; 

9) Falta de consciencialização e de poder aquisitivo dos consumidores para a escolha 

de produtos “verdes”. 

 

2.3 Sistemas de Gestão da Segurança no Trabalho 

Desde a Revolução Industrial que a Saúde e a Segurança no Trabalho têm uma importância 

crescente na nossa sociedade. As situações de risco têm aumentado, originando acidentes de 

trabalho e doenças profissionais. Em 1967, surgiu a primeira legislação de Medicina do 

trabalho, Higiene e Segurança em Portugal. Era uma legislação direccionada para as grandes 

Indústrias e, por essa razão, não abrangia muitos trabalhadores que pertenciam a pequenas e 

médias empresas. Após a adesão de Portugal à União Europeia, tudo mudou. O serviço de 

Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança deu lugar ao Serviço de Segurança, Higiene e 

Saúde no Trabalho, que se tornou obrigatório para toda a população trabalhadora e para todas 

as empresas independentemente do seu tamanho e actividade. 

No sector da Restauração, não existem muitos dados relativos a acidentes de trabalho, no 

entanto, podemos destacar que ocorreram cerca de 7. 364 dos quais 4 foram mortais (ISHST, 

sd). Os tipos de acidentes mais comuns na área da restauração são os seguintes (ISHST, sd): 

 

1) Queimaduras; 

2) Cortes e feridas; 

3) Contusões, entorses e luxações; 

4) Distensões musculares, rupturas de ligamentos, lesões da coluna; 

5) Choques eléctricos. 

A criação e manutenção de um ambiente de trabalho seguro permite evitar acidentes e 

doenças profissionais, o que aumenta a eficiência do processo de trabalho. Um ambiente de 

trabalho seguro gera mais confiança nos trabalhadores, o que torna o posto de trabalho mais 

atractivo para os colaboradores. Este tipo de situação aumenta a competitividade das 
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empresas e diminui os custos sociais. De modo a criarem esse tipo de ambiente, as empresas 

estão criar vantagens mais competitivas e sustentáveis através da implementação de Sistemas 

de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho (Santos, 2011). 

De acordo com a norma NP 4397 (2008), a certificação de Sistemas de Gestão da Saúde e 

Segurança no Trabalho (SST) têm por objectivo: 

a) Estabelecer um sistema de gestão da SST destinado a eliminar ou minimizar o risco para os 

trabalhadores e outras partes que possam estar expostos a riscos para a SST associados às 

suas actividades; 

b) Implementar, manter e melhorar de forma contínua um Sistema de Gestão da SST; 

c) Assegurar a conformidade com a política da SST que estabelecer; 

d) Fazer uma autoavaliação e uma declaração de conformidade com esta norma. 

 

O Sistema de Gestão de SST deve ser orientado para a gestão dos riscos, assegurando 

(Santos, 2008): 

 

1. A identificação de perigos; 

2. A avaliação de riscos; 

3. O controlo de riscos.  
 

Os benefícios associados à implementação de um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde 

no Trabalho são (Santos, 2011): 

- Melhoria das condições no ambiente de trabalho; 

- Redução do número e do risco de acidentes de trabalho e de doenças profissionais; 

- Melhoria da imagem da organização entre clientes e vizinhos; 

- Diminuição de absentismo devido a acidentes de trabalho e doenças profissionais; 

- Redução de custos com acidentes e doenças profissionais; 

- Garantia de cumprimento da legislação e eventuais sanções; 

- Aumento dos lucros. 

 

Relativamente às desvantagens associadas à implementação de um Sistema de Gestão da 

Segurança e Saúde no Trabalho, podemos destacar os custos elevados de implementação e 

manutenção face aos benefícios, principalmente para as empresas que não consideram a sua 

actividade perigosa para os colaboradores (Santos, 2011). 
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2.4 Sistemas Integrados de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho 

A implementação dos Sistemas da Qualidade, Ambiente e Segurança, são geralmente 

assuntos tratados em separado pelas organizações e, por essa razão, originam situações 

como a duplicação de tarefas, como é o caso dos registos ou dos procedimentos 

documentados (por ex.: auditorias, revisão pela gestão, acções preventivas e correctivas) que 

são requeridos pelas três normas. De modo a tentar minimizar a documentação e a burocracia, 

a integração de Sistemas da Qualidade, Ambiente e Segurança (QAS) é cada vez mais um 

foco de interesse das empresas e dos académicos, mesmo não sendo uma tarefa fácil 

(Badreddine, 2009). De um modo geral, o primeiro sistema a ser implementado e certificado é o 

Sistema de Gestão da Qualidade, após a consolidação deste, é implementado e certificado o 

Sistema de Gestão Ambiental. Após a implementação e certificação destes dois sistemas, 

segue-se a implementação do Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho. Após 

apostarem nestas três certificações, as empresas começam, então, a tentar integrar os seus 

sistemas. Primeiro, integram dois sistemas (normalmente o Sistema de Gestão da Qualidade 

com o Ambiental ou com o da Segurança, conforme o que tenham previamente implementado) 

e sempre que possível integram também o terceiro (Santos et al., 2008). 

 

Apesar de estas normas terem sido propostas em separado, as três contêm os mesmos 

princípios básicos e uma estrutura em comum, que pode permitir a integração destes sistemas 

(Jørgensen, sd; Santos, 2011): 

 

- Comprometimento da Gestão de topo; 

- Definição de uma política; 

- Planeamento de objectivos e metas; 

- Definição de responsabilidades; 

- Procedimentos: 

I. Formação de colaboradores,  

II. Comunicação,  

III. Auditorias,  

IV. Controlo da não conformidade,  

V. Acções correctivas e preventivas e,  

VI. Revisão pela gestão; 

- Documentação e registos de controlo; 

- Melhoria continua. 

 

Para Karapetrovic (2003), existem dois níveis de integração de sistemas: 

1. Integração parcial: onde há um alinhamento de objectivos, processos e recursos; 

2. Integração total: na qual, os sistemas perdem a identidade única, resultando num 

único sistema integrado de gestão com vários propósitos. 
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No entanto, segundo Jorgensen et al. (2006), existem três níveis de integração: 

 

1. Correspondência: referências cruzadas e coordenação interna; 

2. Genérico: entendimento de processos genéricos e tarefas do sistema; 

3. Integração: criação de uma cultura de aprendizagem, interacções com partes 

interessadas e melhoria contínua 

 

Os Incentivos para a Implementação de um sistema integrado de gestão são (karapidis, 2009): 

1. Promover a confiança na capacidade da empresa fornecer produto de elevada 

qualidade, cumprindo os requisitos contratuais e atingindo, assim, vantagem 

competitiva para o futuro; 

2. Poder cobrar um preço elevado pelo produto fornecido; 

3. Questões de imagem e Marketing; 

4. Obter a confiança do cliente, o que aumenta as vendas e aumenta o share de 

mercado da empresa. 

Na tabela 3 encontram-se descritas as vantagens e desvantagens da implementação do 

sistema integrado de gestão. 
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Tabela 3 – Vantagens e desvantagens da implementação do Sistema Integrado de Gestão 

(Santos, 2011; Karapidis, 2009) 

Vantagens Desvantagens 

Aumento da performance, da eficiência e da eficácia Insuficiente integrabilidade das normas 

Redução dos custos de gestão, de auditorias e de 

certificação 

Dificuldades e custos de implementação 

superiores às dificuldades e ao custo de 

implementação de uma norma (directos e 

indirectos) 

Integração das auditorias internas  Dificuldades na implementação da 

Integração 

Aumento da formação dos colaboradores Alterações drásticas no sistema de gestão 

devido a alterações operacionais 

Melhor definição das Responsabilidades e 

Autoridades dos colaboradores  

Maiores dificuldades associadas à 

formação e às alterações da cultura e do 

método da empresa 

Simplificação dos requisitos dos Sistemas de Gestão 

(menor confusão, redundância e menos conflitos com 

documentação) 

Demora na implementação do sistema 

integrado 

Diminuição da burocracia Incorrecto alinhamento dos objectivos do 

sistema 

Cumprimento da legislação facilitado Excessiva documentação 

Melhoria da Imagem externa da empresa Falta de conhecimento e competências 

técnicas na empresa para proceder à 

implementação 

Melhor sistema de comunicação  

Recursos optimizados   

Melhoria na organização  

Harmonização e redução da documentação  

Alinhamento de objectivos, processos e recursos das 

diferentes áreas 

 

Diminuição de tempo na gestão do sistema  

Não existência de duplicação de tarefas   
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2.5 Caracterização do sector da Restauração Colectiva em Portugal e na União 

Europeia 

O canal HORECA (Hotelaria, Restauração e Catering) é um importante sector na economia 

europeia com um forte crescimento nos últimos anos. Este sector consiste em hotéis, 

pousadas, outros tipos de alojamentos, restaurantes, bares, cantinas e unidades de Catering, 

entre outros. Nas figuras 6 e 7, é possível ver dados relativos ao sector HORECA na União 

Europeia: 

 

 

Figura 6 - Nº de empresas do sector HORECA na U.E. entre 1999 e 2006 (Oxford Research, 

2009). 

 

 

Figura 7 – Turnover (volume de negócios) do sector HORECA na U.E. entre 1999 e 2006 

(Oxford Research, 2009). 

Apesar de ser constituído por inúmeras cadeias internacionais, o sector HORECA é composto, 

na sua maioria, por organizações familiares e de pequeno porte, especialmente no sul da 

Europa. Em 2001, cerca de 90% do sector, na União Europeia (EU), eram pequenas empresas 

com menos de 9 trabalhadores e apenas 0,1% eram grandes empresas com mais de 250 

trabalhadores. No mesmo ano, a média de trabalhadores por empresa do sector era, na EU, de 

Nº de empresas 

Ano 

Ano 

Turnover 
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5,4 e, em Portugal, de 3,9 (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2005; 

Oxford Research, 2009).  

É um sector importante no que diz respeito à criação de emprego na União Europeia, 

empregando, em 2004, cerca de 7,8 milhões de pessoas, o que contabilizou 4% do emprego 

total na União Europeia (EU25) nesse ano (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, 2005). De seguida, é possível verificar dados relativos à criação de emprego no 

sector HORECA na União Europeia (figuras 8 e 9): 

 

Figura 8 – Nº de Postos de trabalho gerados pelo sector HORECA na U.E. (2004) (Agência 

Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2005). 

 

 Figura 9 – Percentagem (%) de Postos de trabalho gerados pelo sector HORECA 

na U.E. (2004) (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2005). 

 Os trabalhadores do sector são, na sua maioria, jovens e mulheres pouco qualificados. 

Os cargos executivos, de gerência ou de chefias contabilizam apenas uma pequena 

percentagem. Em 2004, cerca de 54% da força laboral do sector na EU era constituída por 

mulheres (58,9% em Portugal), não sendo, no entanto, a presença feminina muito 

representativa em cargos de chefia ou gestão (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, 2005).  

 No que diz respeito às qualificações no sector, cerca de 41% dos trabalhadores 

possuíam um baixo nível de qualificações e apenas menos de 10% dos trabalhadores no 

sector possuem um nível mais elevado de educação, nível esse que é superior ao ensino 
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secundário (ensino técnico ou universitário). A faixa etária dos 15-34 anos contabiliza cerca de 

48% do total de postos de trabalho no sector HORECA em 2004 comparada com cerca de 35% 

no sector dos serviços da EU (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 

2005).  

 A percentagem de horários “part-time” neste sector era de 26%, em 2004, a mais 

elevada de todos os sectores na UE. É exigida uma grande flexibilidade da parte dos 

trabalhadores, no que diz respeito ao horário de trabalho, não tendo estes noção exacta de 

quando terminará o seu serviço, do número de horas de trabalho nem de quando poderão fazer 

uma pausa para descanso a meio do trabalho. Na maioria dos países europeus, o número de 

horas de trabalho semanal no sector HORECA é superior ao dos outros sectores (Agência 

Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2005). 

 De acordo com a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, o emprego 

disponibilizado pelo sector HORECA, na sua maioria, possui as seguintes características: 

1) Pouco qualificado; 

2) Mal remunerado; 

3) Sazonal; 

4) Pouca estabilidade contratual; 

5) Horários irregulares e incompatíveis com a vida familiar/pessoal (horários de pico, 

horas extraordinárias, “part-time” e horários repartidos); 

6) Condições laborais pouco atractivas; 

7) Perspectivas futuras pouco promissoras; 

8) Trabalho repetitivo (principalmente na área de Catering); 

9) Requerem uma boa forma física dos trabalhadores devido ao transporte de cargas 

pesadas; 

10) Poucas ou nenhumas substituições em caso de doença; 

11) Stress - devido a lidar com clientes difíceis, monotonia no trabalho, tédio, falta de 

formação, violência, assédio (clientes, colegas e/ou empregadores) e discriminação 

(relativa a mulheres e a imigrantes). 

 Estas condições precárias de trabalho, dificultam o equilíbrio entre a vida 

familiar/pessoal e profissional dos trabalhadores e originam falta de motivação por parte destes 

bem como uma elevada rotatividade no sector. Por sua vez, esta elevada rotatividade de 

trabalhadores origina um gravíssimo problema no sector: os empregadores não querem investir 

na formação de trabalhadores que pouco tempo depois já não farão parte da empresa (Agência 
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Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2005). Segundo um estudo do Oxford 

Research (2009), os peritos sublinham a importância de melhorar a imagem das empresas do 

sector HORECA, melhorando as condições de trabalho, de modo a evitar a baixa qualificação 

dos profissionais do sector. 

 Catering é a actividade de preparar, confeccionar, armazenar e distribuir os alimentos 

de modo a serem consumidos pelos consumidores no local da preparação ou numa unidade 

satélite (CAC, 2003). O Sector do Catering iniciou a sua actividade na década de 1960, com a 

modernização da economia e o “boom” económico. O seu primeiro mercado foi o sector 

privado. Cerca de 30% do sector do Catering (tanto em termos de “turnover” como em emprego 

criado), pertence ao chamado “Contract Catering” (Catering submetido a contrato). Os seus 

principais clientes são instituições públicas, que representam quase metade do seu mercado, e 

que através de contratos públicos recorrem à subcontratação para a gestão das suas cantinas 

ou estabelecimentos alimentares. Um dos países com maior taxa de subcontratação nesta área 

é Portugal. No entanto, a maior percentagem de empresas deste sector são empresas que 

produzem para seu próprio consumo ou venda. Nas figuras 5, 6, 7 e 8 encontram-se descritos 

alguns dados relativos ao sector do “Contract Catering” em Portugal e na União Europeia, 

nomeadamente o nº de refeições fornecidas por Unidades de Catering em Portugal (figura 10) 

e na União Europeia (figura 11), a Percentagem de Penetração das empresas de Catering no 

mercado em Portugal e na União Europeia (figura 12) e o Turnover (volume de negócios) das 

empresas de Catering em Portugal e na União Europeia (figura 13). 

 

Figura 10 – Refeições fornecidas em Portugal por Unidades de Catering (Contract 

Catering) (Ferco, 2009). 
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Figura 11 – Refeições fornecidas na União Europeia por Unidades de Catering (Contract 

Catering) (Ferco, 2009). 

 

Figura 12 – Percentagem de Penetração das empresas de Catering no mercado em 

Portugal e na União Europeia (Contract Catering) (Ferco, 2009). 

 

Figura 13 – Turnover (volume de negócios) das empresas de Catering em Portugal e na 

União Europeia (Contract Catering) (Ferco, 2009). 
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2.6 Caracterização da empresa em estudo 

A empresa em estudo, pertence ao sector da restauração. Foi fundada em 1998 e conta 

actualmente com 8 restaurantes, 7 dos quais localizados na grande Lisboa, tendo conquistado 

notoriedade no mercado. Está integrada no segmento restaurante com serviço à mesa, no 

grupo “casual dinning”, sendo um dos líderes do mercado. Com uma estrutura de cerca de 130 

colaboradores no total, construiu uma posição de destaque no mercado da restauração. O 

cardápio apresenta para além dos pratos tradicionais portugueses, pratos da cozinha 

internacional e tem em atenção as novas tendências do mercado: as questões nutricionais e de 

saúde e a capitação das doses. A empresa possui uma unidade de Catering (pratos 

cozinhados e sobremesas – sistema “Cook-Chill”) e armazenagem frigorífica de produtos 

alimentares que fornece os diversos restaurantes do grupo, dispondo de uma licença de 

exploração industrial. Para a empresa, as vantagens associadas à existência de uma unidade 

central de Catering, residem na uniformização do produto oferecido ao cliente em qualidade e 

quantidade, na minimização dos stocks em cada loja, na eliminação das oscilações de rácio de 

Food Cost e na redução em cada estabelecimento da mão-de-obra qualificada.  

O método de produção de refeições utilizado na unidade de Catering em estudo, é o método 

Cook-Chill (Confeccionar-Arrefecer). O método Cook-Chill é um processo através do qual, as 

refeições ou os seus constituintes são confeccionados, rapidamente arrefecidos e, de seguida, 

armazenados a uma temperatura igual ou inferior a +3ªC, antes de serem regenerados e/ou 

servidos (FSAI, 2006). Este método promove uma descontinuidade entre o momento em que 

os alimentos são produzidos e o momento em que são servidos, através de um método de 

arrefecimento rápido, permitindo que os alimentos sejam conservados a baixas temperaturas 

durante vários dias (Azevedo, 2008). Neste método, para arrefecer os alimentos, deverá ser 

efectuado um pré-arrefecimento de 30 minutos, seguido de um arrefecimento de 90 minutos, 

levando os alimentos até uma temperatura de cerca de +3ºC (Azevedo, 2008). A utilização de 

equipamento apropriado, como células de arrefecimento rápido, é essencial para efectuar uma 

produção de alimentos segura (FSAI, 2006). Os produtos são depois embalados e mantidos a 

temperaturas de refrigeração (≤+3ºC), sendo distribuídos pelos restaurantes do grupo. Este tipo 

de sistema apresenta como vantagens da sua implementação uma melhor gestão do tempo e 

dos produtos fornecidos, concentração da produção num local (economias de escala), melhor 

cumprimento dos requisitos de higiene, logo um produto mais seguro (Azevedo, 2008) e a 

uniformidade dos processos de produção (produto uniforme, com as mesmas características 

em todos os restaurantes do grupo empresarial). 

A empresa em estudo permanecerá incógnita de modo a salvaguardar a sua privacidade e a 

confidencialidade dos seus dados. 
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3. Sistema Integrado de Gestão na Unidade de Catering 
 
De acordo com o que foi proposto para este trabalho, elaborou-se um conjunto de requisitos 

que visam permitir a integração dos três Sistemas de Gestão (Qualidade, Ambiente e 

Segurança), os Requisitos do Sistema Integrado de Gestão. Estes requisitos foram criados 

com base na Norma de integração não certificável PAS 99:2006 - Specification of common 

management system requirements as a framework for integration da British Standard Institution 

(BSI), a primeira especificação mundial sobre requisitos de sistemas integrados. Esta norma 

inclui os 6 factores comuns às normas de sistema de gestão existentes (PAS 99, 2006): 

1. Política; 

2. Planeamento; 

3. Implementação e operação; 

4. Avaliação da conformidade; 

5. Melhoria; 

6. Revisão pela gestão. 

Estes 6 requisitos constituem a base comum de integração da maioria das normas 

internacionais (PAS 99, 2006). Os restantes requisitos de cada norma deverão ser compilados 

no sistema integrado de gestão.  

 

3.1. Matriz de Integração dos Sistemas em estudo 

 

Iniciou-se o estudo com a elaboração de uma matriz com as correspondências entre as normas 

utilizadas para este estudo e os novos requisitos elaborados do SIG (tabela 4).  
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Tabela 4 –  Matriz de correspondência entre os requisitos propostos do Sistema Integrado de 

Gestão e as normas PAS 99:2006, NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2004 e NP 

4397:2008 

Requisitos 

do  SIG 

(propostos) 

Designação dos 

Requisitos do  SIG   

(propostos) 

Requisitos 

PAS 

99:2006 

Requisitos 

NP EN ISO 

9001:2008 

Requisitos 

NP EN ISO 

14001:2004 

Requisitos 

NP 

4397:2008 

1. Requisitos Gerais 4.1 4.1 4.1 4.1 

2. 
Política do Sistema 

Integrado de Gestão 
4.2 5.1, 5.3 4.2 4.2 

3. Planeamento 
4.3 

(só o título) 
5.4.2 

4.3 

(só o título) 

4.3 

(só o título) 

3.1 

Identificação dos 

perigos e aspectos e 

avaliação dos riscos e 

impactos  

4.3.1 - 

 

4.3.1 

 

 

4.3.1 

 

3.2 

Identificação de 

requisitos legais e 

outros requisitos 

relevantes para a 

organização 

4.3.2 
5.2, 5.3 (b), 

7.2.1, 7.2.2 
4.3.2 4.3.2 

3.3 
Planeamento das 

contingências 

4.3.3 

(só o título) 
- - - 

3.3.1 

Planeamento do 

controlo do produto 

não-conforme 

- 8.3 - - 

3.3.2 

Planeamento da 

preparação e 

capacidade de 

resposta a 

emergências 

4.3.3 

(só o título) 
- 4.4.7 

4.4.7 

4.5.3.1 

3.4 Objectivos 4.3.4 5.4.1 4.3.3 4.3.3 

3.5 

Comprometimento da 

gestão de topo. 

Estrutura 

organizacional, 

funções, 

responsabilidades e 

autoridade 

4.3.5 
5.5.1 

5.5.2 
4.4.1 4.4.1 

4 
Implementação e 

controlo 

4.4 

(só o título) 
- - - 
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Requisitos 

do  SIG 

(propostos) 

Designação dos 

Requisitos do  SIG  

(propostos) 

Requisitos 

PAS 

99:2006 

Requisitos 

NP EN ISO 

9001:2008 

Requisitos 

NP EN ISO 

14001:2004 

Requisitos 

NP 

4397:2008 

4.1 Controlo operacional 4.4.1 - 4.4.6 4.4.6 

4.1.1 
Planeamento da 

realização do produto  
- 7.1 - - 

4.1.2 
Concepção e 

Desenvolvimento 
- 

7.3 

(só o título) 
- - 

4.1.2.1 

Planeamento da 

Concepção e 

Desenvolvimento 

 7.3.1   

4.1.2.2 

Entradas da 

Concepção e 

Desenvolvimento 

- 7.3.2 - - 

4.1.2.3 
Saídas da Concepção 

e Desenvolvimento 
- 7.3.3 - - 

4.1.2.4 
Revisão da Concepção 

e Desenvolvimento 
- 7.3.4 - - 

4.1.2.5 

Verificação da 

Concepção e 

Desenvolvimento 

- 7.3.5 - - 

4.1.2.6 

Validação da 

Concepção e 

Desenvolvimento 

- 7.3.6 - - 

4.1.2.7 

Controlo de alterações 

da Concepção e 

Desenvolvimento 

- 7.3.7 - - 

4.1.3 Compras - 
7.4  

(só o título) 
- - 

4.1.3.1 Processo de compra - 7.4.1 - - 

4.1.3.2 Informação de compra - 7.4.2 - - 

4.1.3.3 
Verificação do produto 

Comprado 
- 7.4.3 - - 

4.1.4 

Produção e 

fornecimento do 

serviço 

- 
7.5 

(só o título) 
- - 
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Requisitos 

do  SIG 

(propostos) 

Designação dos 

Requisitos do  SIG   

(propostos) 

Requisitos 

PAS 

99:2006 

Requisitos 

NP EN ISO 

9001:2008 

Requisitos 

NP EN ISO 

14001:2004 

Requisitos 

NP 

4397:2008 

4.1.4.1 

Controlo da produção 

e do fornecimento do 

serviço 

- 7.5.1 - - 

4.1.4.2 

Validação dos 

processos de produção 

e de fornecimento do 

serviço 

- 7.5.2 - - 

4.1.4.3 
Identificação e 

rastreabilidade 
- 7.5.3 - - 

4.1.4.4 Propriedade do cliente - 7.5.4 - - 

4.1.4.5 
Preservação do 

produto 
- 7.5.5 - - 

4.1.5 

Controlo do 

equipamento de 

monitorização e de 

medição 

- 7.6 - - 

4.2 Gestão de recursos 4.4.2 6, 6.1 4.4.2 4.4.2 

4.3 
Requisitos de 

documentação 

4.4.3 

(só o título) 
- - - 

4.3.1 
Requisitos gerais 

 
4.4.3 4.2.1 4.4.4 4.4.4 

4.3.2 

Manual do Sistema 

Integrado de Gestão 

 

- 4.2.2 - - 

4.3.3 

Controlo de 

Documentos 

 

4.4.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 

4.3.4 
Controlo de Registos 

 
4.4.3 4.2.4 4.5.4 4.5.4 

4.4 Comunicação 4.4.4 
5.5.3, 7.2.3, 

5.3 (d), 5.5.1 
4.4.3 4.4.3 

5 
Avaliação do 

desempenho 

4.5 

(só o título) 
- - - 

5.1 
Monitorização e 

medição 
4.5.1 

8.1, 8.2.1, 

8.2.3 
4.5.1 4.5.1 
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3.2 Requisitos do Sistema Integrado de Gestão  
 

Neste trabalho, tentou-se que o conjunto de requisitos propostos contivesse não só os 

requisitos comuns mas também aqueles que são específicos das normas NP EN ISO 

9001:2008 (Gestão da Qualidade), da NP EN ISO 14001:2004 (Gestão Ambiental) e da NP 

4397:2008 (Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho). Para tal foi utilizado, assim como o é 

na PAS 99:2006, o ciclo PDCA ou ciclo de Deming. A figura 14 ilustra a estrutura de integração 

que foi utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos 

do  SIG 

(propostos) 

Designação dos 

Requisitos do  SIG 

(propostos) 

Requisitos 

PAS 

99:2006 

Requisitos 

NP EN ISO 

9001:2008 

Requisitos 

NP EN ISO 

14001:2004 

Requisitos 

NP 

4397:2008 

5.2 
Tratamento e Análise 

de Dados 
- 8.4 - - 

5.3 
Avaliação da 

conformidade 
4.5.2 8.2.4 4.5.2 4.5.2 

5.4 Auditoria interna 4.5.3 8.2.2 4.5.5 4.5.5 

5.5 
Tratamento da 

não-conformidade 
4.5.4 8.3 4.5.3 4.5.3 

6 Melhoria 
4.6 

(só o título) 
- - - 

6.1 Melhoria contínua 4.6.1 8.5.1 4.5.3 4.5.3 

6.2 Acções correctivas 4.6.2 8.5.2 4.5.3 4.5.3 

6.3 Acções preventivas 4.6.2 8.5.3 4.5.3 4.5.3 

7 Revisão pela gestão 
4.7 

(só o título) 

5.6 

 (só o título) 
- - 

7.1 Geral 4.7.1 5.6.1 4.6 4.6 

7.2 Entradas 4.7.2 5.6.2 4.6 4.6 

7.3 Saídas 4.7.3 5.6.3 4.6 4.6 
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Figura 14 – Estrutura de Integração utilizando o Ciclo PDCA (adaptado de PAS 99, 2006). 

 

Os requisitos do sistema integrado de gestão elaborados, encontram-se no anexo I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTAR: 

4. Implementação e controlo 

4.1 Controlo operacional 

4.2 Gestão de recursos 

4. 3 Requisitos de 

documentação 

4.4 Comunicação 

 

VERIFICAR: 

5. Avaliação do desempenho 

5.1 Monitorização e medição  

5.2 Tratamento e Análise de Dados 

5.3 Avaliação da conformidade 

5.4 Auditoria interna  

5.5 Tratamento da não conformidade 

PLANEAR:  

2. Política do SIG 

3. Planeamento  

3.1 Identificação dos perigos e aspectos e avaliação 
dos riscos e impactos  

3.2 Identificação de requisitos legais e outros requisitos 
relevantes para a organização 

3.3.Planeamento das contingências 

3.4 Objectivos 

3.5 Estrutura organizacional, funções, 
responsabilidades e autoridade 

 

ACTUAR:  

6. Melhoria 

6.1 Melhoria contínua 

6.2 Acções correctivas 

6.3 Acções preventivas 

7. Revisão pela gestão 

7.1 Geral 

7.2 Entradas 

7.3 Saídas 
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3.3 Linhas de orientação para a implementação dos requisitos do Sistema 

Integrado de Gestão numa Unidade de Catering 

O primeiro passo na implementação do SIG deve ser a realização de um diagnóstico inicial, de 

modo a ser verificado o estado do desempenho da empresa no momento e em cada uma das 

áreas aplicáveis do SIG, tendo em conta, entre outros, a legislação aplicável, os procedimentos 

e práticas implementados, os riscos e os impactos associados às actividades da empresa, as 

expectativas e as necessidades internas e externas (das partes interessadas), os recursos 

alocados ao sistema de gestão, as formas de comunicação na empresa, os pontos fortes e as 

oportunidades de melhoria e a atitude e o empenho dos colaboradores (Pinto, 2005). 

Após a elaboração dos requisitos do SIG, foi elaborada uma auditoria de diagnóstico na 

Unidade de Catering em estudo, de modo a ser possível elaborar as linhas de orientação deste 

conjunto de requisitos propostos para empresas deste sector. A Unidade de Catering não 

possuía nenhum Sistema de Gestão implementado, cumprindo apenas com a legislação em 

vigor para as suas actividades.  

REQUISITOS GERAIS (cláusula 1, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Dado que a empresa em estudo pertence ao sector da restauração, tem implementado um 

Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo (HACCP), de acordo com o 

Regulamento nº 852 (CE) / 2004 de 29 de Abril, que veio obrigar os operadores das empresas 

do sector alimentar a criar, aplicar e a manterem um ou mais processos permanentes 

baseados nos princípios HACCP. O sistema HACCP implementado na empresa foi planeado, 

documentado, mantido e melhorado continuamente de acordo com os requisitos expressos no 

referido regulamento e no anexo do Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 – 2003).   

No entanto, uma vez que a empresa em estudo não tem nenhum Sistema de Gestão da 

Qualidade, Ambiental ou de Segurança no Trabalho implementado, não foi observada 

conformidade relativamente à cláusula 1. 

 

Medidas correctivas: 

O objectivo principal desta cláusula e da implementação do SIG é a melhoria do desempenho 

da empresa em termos de Ambiente, da Segurança e Saúde no Trabalho e da Qualidade e a 

definição das linhas gerais para a obtenção de um planeamento eficaz do SIG.  

Em primeiro lugar deve ser definido o âmbito de aplicação do SIG. O âmbito deve clarificar 

quais os processos, as actividades, os locais ou os produtos a que o SIG se aplica. Por 

exemplo, uma empresa poderá decidir aplicar o sistema apenas ao processo de produção de 

alimentos e não aplicar ao processo financeiro da empresa. Os elementos que forem definidos 

no âmbito têm obrigatoriamente de ser incluídos no SIG. 
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Seguidamente deve ser efectuada a identificação dos processos da organização, devendo ser 

identificadas as suas entradas e as suas saídas e definido o responsável pela gestão do 

processo. Após a identificação dos processos, deve ser descrita a sequência e a interacção 

entre os mesmos. O modelo da interacção entre processos permite à empresa ter uma visão 

panorâmica dos processos bem como das suas relações e interfaces (Navarrete e Londoño, 

2004). Nesta fase, deverá ser elaborado um esquema gráfico, como o que se encontra 

representado na figura 15, onde é possível observar o mapa de rede de processos bem como o 

fluxo geral e a interface entre os mesmos da unidade de catering em estudo.  

Devem ser elaborados documentos onde sejam definidos e caracterizados os processos 

identificados pela empresa como necessários para a implementação, operação e manutenção 

do sistema integrado de gestão. Poderá ser elaborada uma “Ficha de Caracterização de 

Processo”, como a que se pode observar na tabela 5.  

As responsabilidades do gestor do processo incluem: a monitorização e análise dos 

indicadores dos processos e das tendências do desempenho, a análise das causas dos 

desvios aos objectivos observados, a procura de soluções para esses desvios, a proposta de 

acções correctivas, preventivas e de melhoria, o reporte à gestão de topo do desempenho dos 

processos e das acções realizadas e o acompanhamento do resultado da implementação 

dessas acções (Ramos Pires, 2004). É também importante definir quem serão os clientes do 

processo, tanto internos como externos, e quais serão as suas necessidades e expectativas 
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Figura 15 – Mapa dos Processos Identificados da Unidade de Catering em estudo 

 

Ficha Técnica de Produto 

Volume de 

vendas 

Inquéritos de 

Satisfação de 

clientes 

Processo de Concepção e 

Desenvolvimento 

Orientações sobre Características 

Gerais e Finalidades de Produtos 

Ficha Técnica de Produto 

Aprovada 

Estatísticas 

Processo de Tomada de Decisão 

Operacional e Estratégica  

Processo de 

Produção 

Produto  

Processo de Distribuição / 

Entrega do Produto ao cliente 

Produto Entregue   

Nota de Encomenda 

Matérias-primas 

Processo de Compras 

Processo de Escolha e 

Qualificação de Fornecedores 

 

Fornecedores 

Qualificados 
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Tabela 5 – Ficha de Caracterização de Processos da Unidade de Catering em estudo 

PROCESSO Concepção e Desenvolvimento 

ENTRADAS Orientações sobre Características Gerais e 

Finalidades de Produtos 

SAÍDAS  Ficha Técnica de Produto 

RESPONSÁVEL Responsável da Concepção e Desenvolvimento 

PROCESSO Tomada de decisão Operacional e Estratégica 

ENTRADAS Ficha Técnica de Produto, Inquéritos de Satisfação 

de clientes, Volume de vendas e Estatísticas 

SAÍDAS  Ficha Técnica de Produto Aprovada 

RESPONSÁVEL Administração e Responsável Operacional 

PROCESSO Escolha e Qualificação de fornecedores 

ENTRADAS Ficha Técnica de Produto Aprovada 

SAÍDAS  Nota de Encomenda 

RESPONSÁVEL Responsável de Compras 

PROCESSO Compras 

ENTRADAS Nota de Encomenda 

SAÍDAS  Matérias-primas 

RESPONSÁVEL Responsável de Compras 

PROCESSO Produção 

ENTRADAS Nota de Encomenda, Matérias-primas e Ficha 

Técnica de Produto Aprovada 

SAÍDAS  Produto 

RESPONSÁVEL Responsável de Produção 
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PROCESSO Distribuição / Entrega do Produto ao cliente 

ENTRADAS Produto 

SAÍDAS  Produto Entregue 

RESPONSÁVEL Responsável da distribuição 

 

Nesta fase, os processos devem ser decompostos nas actividades que os compõem e para 

cada processo poderá ser elaborado um fluxograma, descrevendo todas as actividades 

inerentes ao processo, incluindo os momentos de decisão bem como a informação e as 

características de cada processo. Um exemplo, encontra-se na figura 16, relativo ao processo 

de processo de produção da unidade de Catering em estudo, onde podemos ver as diversas 

etapas do processo de produção do método Cook-Chill: 
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Figura 16 – Etapas do processo de produção da unidade de Catering em estudo – Método 

Cook – Chill (adaptado de FSAI, 2006 e de Amorim, 2006) 

 

Distribuição de Produto final 

– Refrigeração (≤+3ºC), 

Serviço a frio 

Recepção de 
Matérias-Primas 

Armazenagem de Matérias-Primas - 
Refrigeração 

Armazenagem de Matérias-Primas - 
Congelação 

Armazenagem de Matérias-Primas – 
Temperatura Ambiente 

Preparação 

Confecção  

(Mínimo 70°C durante 2 minutos ou binómio equivalente) 

Arrefecimento rápido 

(máximo ≤ 150 minutos para atingir ≤ 3°C) 

 

Armazenagem de Produto final – 

Refrigeração (≤+3ºC), 

Regeneração  

(≥ 70°C) 

Serviço a quente 
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Na gestão de processos, o ciclo de Deming ou ciclo PDCA poderá ser uma ferramenta 

preciosa, dado que é possível aplicar o ciclo PDCA no contexto deste requisito, a cada 

processo, como ilustra a figura 17: 

Actuar      Planear 

 

 

 

 

 

Verificar                                                  Executar 

Figura 17: Aplicação do ciclo PDCA ao requisito 1.3 do Sistema Integrado de Gestão (APCER, 

2010). 

 

POLÍTICA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO (cláusula 2, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Não foi constatada uma política do sistema integrado de gestão nem políticas separadas 

relativas à Qualidade, Ambiente nem à Saúde e Segurança no Trabalho. Foi evidenciada, no 

entanto a Política de Segurança Alimentar da empresa, inscrita no manual HACCP e afixada na 

porta de acesso à Unidade de Catering para conhecimento dos trabalhadores. No entanto, 

embora exista a política de Segurança Alimentar foi constatado que os membros da equipa da 

unidade de Catering não têm um conhecimento profundo do seu conteúdo dado que esta não 

foi devidamente comunicada à equipa.  

Uma vez que a empresa em estudo não evidenciou a política do sistema integrado de gestão 

nem políticas separadas relativas à Qualidade, Ambiente ou Segurança no Trabalho, não foi 

observada conformidade relativamente à cláusula 2. 

Medidas correctivas: 

A política do sistema de gestão da Qualidade é, segundo a NP EN ISO 9000:2005, um 

“Conjunto de intenções e de orientações de uma organização, relacionadas com a qualidade, 

como formalmente expressa pela gestão de topo”. 

A política do Sistema Integrado de Gestão consiste em directrizes ou orientações, de carácter 

permanente, definidas pela Gestão de topo relativamente aos processos relevantes para a 

Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho ou a qualquer outros Sistemas de 

Implementar a 

melhoria 

Medir e analisar 
Implementar o 

planeado 

Identificar processos, 

determinar a sequência e 

interacção, critérios e 

métodos 
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Gestão que a empresa subscreva. Constitui um “ meio de liderar a organização, no caminho da 

melhoria do seu desempenho” devendo materializar o comprometimento da organização com o 

sistema de gestão (Santos, 2008). Pode ser encarada como a declaração da “consciência” da 

organização no que diz respeito ao seu compromisso com a satisfação do cliente, a protecção 

do meio ambiente e a segurança e saúde no trabalho dos seus colaboradores e visitantes, 

tendo sempre que ser considerada, mesmo em qualquer situação de pressão comercial ou de 

falta de recursos, nomeadamente humanos, financeiros ou temporais, entre outros (APCER, 

2009 e APCER, 2010).  

A política do Sistema Integrado de Gestão deve estar alinhada com a missão e a visão da 

empresa, traduzindo os seus valores (APCER, 2010). A visão consiste num conjunto de 

intenções e aspirações da empresa para o futuro, sem especificar os meios para as atingir. A 

visão deve inspirar e motivar as partes interessadas relevantes para querer ir mais longe e 

fazer melhor, aspirando pela excelência enquanto que a missão torna a visão tangível. 

A missão consiste numa declaração documentada que descreve ideais e orientações globais 

da organização. A empresa poderá definir a sua missão, respondendo às seguintes questões: 

1. “Qual a razão de ser da empresa?” 

2. “Qual é o negócio da empresa?” 

3. “Quais são as futuras competências requeridas pela empresa?” 

4. “Quem são os principais clientes ou segmentos de mercado da empresa?” 

5. “Quais são os principais produtos ou serviços da empresa?” 

6. “Quais são os princípios básicos e os valores da empresa?” 

De acordo com Pinto e Soares (2009), para a definição da visão, a organização poderá 

interrogar-se “Onde queremos chegar?” e a definição da política e dos objectivos virá da 

resposta a essa interrogação em articulação com a estratégia da empresa “Como poderemos 

lá chegar?”  

Da mesma forma que a missão torna a visão tangível, os objectivos tornam a missão concreta. 

A política deve retratar o tipo e a natureza das actividades e dos produtos da empresa bem 

como os riscos e os impactos considerados significativos e deve servir de enquadramento para 

os objectivos da empresa, pelo que a política deve ser única para cada empresa (APCER, 

2009; APCER, 2010). 

De seguida, pode ser observado um exemplo de uma visão e de uma missão elaborado para 

uma empresa pertencente à área da restauração colectiva: 
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De acordo com a cláusula 2, ao definir a política integrada de gestão, a gestão de topo deve ter 

em consideração os seguintes pilares: 

- Cumprimento dos requisitos definidos  

Estes requisitos podem ser legais, relativos à legislação nacional e comunitária em matéria de 

Saúde e Segurança no Trabalho, Segurança Alimentar ou Ambiente ou quaisquer outros 

requisitos que a empresa subscreva, nomeadamente os relacionados com os clientes (os 

requisitos que sejam especificados pelo cliente ou aqueles que permanecem implícitos) e os 

associados ao próprio produto. 

- Melhoria contínua 

A política deve orientar a empresa no sentido da melhoria contínua, recorrendo ao ciclo PDCA 

de Deming, em busca da aptidão para proporcionar consistentemente produto conforme aos 

seus clientes e definindo as prioridades no que diz respeito às áreas a melhorar. 

- Prevenção da poluição 

Procurando e adoptando os mais recentes desenvolvimentos científicos e tecnológicos para 

tentar prevenir, evitar, reduzir, controlar ou eliminar os resíduos resultantes das actividades da 

empresa. 

Missão da empresa 

A empresa X actua no mercado das refeições pré-

confeccionadas, destinadas à população em geral, aliando a 

modernidade na segurança dos processos de fabrico à 

tradição gastronómica portuguesa.  

Tem como compromisso, o desenvolvimento sustentável, 

tanto a nível económico como social e ambiental. Por 

conseguinte, investe na inovação dos processos e na 

contínua formação de pessoal competente e especializado.  

 

Visão da empresa 

Ser a empresa líder no fornecimento de refeições, em termos 

da Qualidade dos seus produtos e processos, sendo 

reconhecida pela excelência: 

i. Na frescura e genuinidade das matérias-primas 

seleccionadas; 

ii. Na segurança dos processos de produção utilizados; 

iii. Na conservação do sabor tradicional dos seus produtos; 

iv. No atendimento ao cliente. 

v. . 
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- Prevenção de lesões e afectações da saúde 

Procurando metodologias de trabalho para prevenir, evitar, reduzir ou controlar a sinistralidade 

laboral e as doenças profissionais resultantes das actividades da empresa  

De acordo com Ramos Pires (2004), embora a política deva ser de carácter permanente, pode 

ser necessário efectuar alterações à mesma. As alterações devem ser efectuadas em função 

de mudanças no mercado, na concorrência, na exigência e expectativas das partes 

interessadas, no posicionamento da empresa no mercado ou devido à evolução tecnológica e 

legal. Assim, a política deverá ser revista de modo a manter-se adequada e suficiente aos 

propósitos da empresa (Ramos Pires, 2004; APCER, 2009). 

A política deve ser comunicada a e entendida por todos os colaboradores e parceiros da 

empresa, devendo esta ser escrita de forma clara e inequívoca, de modo a permitir que os 

colaboradores e as partes interessadas relevantes tenham o conhecimento das linhas gerais 

da política e sejam sensibilizados para a importância que essas orientações têm nas suas 

funções e do contributo que as suas actividades têm no desempenho do sistema integrado de 

gestão. O modo de comunicar a política pode variar consoante a empresa, podendo incluir-se 

entre as diversas formas: o afixar a política num local visível e acessível a todos os 

colaboradores, a sua distribuição manual ou via e-mail ou em sessões de formação ou de 

informação. Sempre que a política seja revista e haja alterações, estas devem ser 

comunicadas às partes interessadas. 

De acordo com o Anexo A da especificação PAS 99:2006, a empresa pode decidir elaborar 

uma política específica e separada para cada norma que subscreva ou pode combinar todos os 

requisitos relativos à Política do sistema de gestão de cada norma numa única Política do 

sistema integrado de gestão. De seguida, pode ser observado um exemplo de uma política 

única de um Sistema Integrado de Gestão elaborado para uma empresa de restauração 

colectiva ou unidade de catering: 
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               POLÍTICA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 

 

A X é uma empresa que presta serviços de fornecimento de refeições pré-confeccionadas, respeitando com 

rigor os requisitos legais no que diz respeito à área da Qualidade e Segurança Alimentar, Segurança e Saúde 

no Trabalho e Ambiente. 

De modo a dar cumprimento à Política do Sistema Integrado de Gestão definida pela Gerência, que fornecerá 

os recursos para a sua permanente aplicação, é responsabilidade de todos, Gerência e Colaboradores, a 

execução dos seus princípios: 

HIGIENE – SEGURANÇA – QUALIDADE – SERVIÇO – VALOR 

A Política do nosso Sistema Integrado de Gestão traduz-se: 

 

 No comprometimento de fazer da segurança alimentar uma prioridade na produção e 

distribuição de refeições, cumprindo com as boas práticas de higiene e fabrico e garantindo 

consistentemente a produção de produtos conforme os requisitos estabelecidos; 

 

 Na protecção da saúde e na segurança dos seus colaboradores, parceiros, fornecedores e 

visitantes, nomeadamente no que diz respeito à prevenção de lesões e afectações da saúde; 

 

 Na protecção do Meio Ambiente, nomeadamente no que diz respeito à prevenção da poluição, 

como um factor estratégico para o desenvolvimento sustentável das actividades da empresa; 

 

 No compromisso de ministrar formação e fornecer informação aos nossos colaboradores, 

assegurando-se a sua consciencialização para cumprir e participar na implementação, 

manutenção e melhoria contínua da eficácia do Sistema integrado de gestão; 

 

 No trabalho em parceria com clientes e fornecedores com vista à melhoria dos produtos 

fornecidos, à criação de novos produtos, a um atendimento de excelência, a uma gestão eficaz de 

reclamações e sugestões e à consolidação da empresa no mercado; 

 

 No estrito cumprimento das especificações acordadas com os nossos clientes, no que diz 

respeito às refeições produzidas e fornecidas; 

 

 No fornecimento de refeições, tendo especial atenção à qualidade nutricional e frescura dos 

ingredientes, procurando assegurar valor acrescentado ao cardápio dos nossos clientes; 

 

A Gerência está empenhada em cumprir todos os requisitos inerentes ao Sistema Integrado de Gestão, bem 

como a melhorar continuamente a eficácia do mesmo, sabendo que exerce um papel preponderante e 

essencial no envolvimento e na motivação de todos os colaboradores. 
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PLANEAMENTO (cláusula 3, c.f. tabela nº 4) 

Na etapa do Planeamento, definem-se objectivos, metas e estratégias bem como os programas 

que permitam alcançá-los.  

A importância do planeamento reside na correcta estruturação do sistema de gestão de modo a 

evitar a improvisação, dando lugar à prevenção (Abel Pinto, 2005 – A e B). 

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E ASPECTOS E AVALIAÇÃO DOS RISCOS E IMPACTOS 

(Subcláusula 3.1, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Não foi constatada a identificação de perigos e aspectos nem a avaliação dos riscos e 

impactos relativos ao ambiente nem à segurança e saúde no trabalho. Foi evidenciado uma 

análise de perigos e avaliação de riscos relativos à segurança alimentar (princípio integrante do 

sistema HACCP).  

Medidas correctivas: 

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para 

identificar os perigos e os aspectos gerados pelas suas actividades, serviços e/ou produtos, 

dentro do âmbito do seu Sistema integrado de Gestão, que possam ter impactos na segurança 

dos alimentos produzidos, na segurança dos trabalhadores e no meio ambiente.  

Impactos ambientais são as alterações no ambiente, adversas ou benéficas, que resultem total 

ou parcialmente dos aspectos ambientais. Na tabela 6, constam os aspectos ambientais a ter 

em conta numa Unidade de Catering. 

Tabela 6 – Aspectos ambientais a considerar numa Unidade de Catering. 

 

Aspectos Ambientais 

Emissões atmosféricas (incluindo vapores e fumos) 

Descargas/contaminação do meio hídrico 

Descargas/contaminação de solos 

Utilização de matérias-primas e recursos naturais (incluindo água, entre outros) 

Utilização/Consumo de energia 

Emissão de energia (calor, ruído e vibração) 

Produção de resíduos e subprodutos 

Características físicas/Impacto visual 
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Na tabela 7, constam os riscos para a Segurança e Saúde no Trabalho a ter em conta numa 

Unidade de Catering. 

Tabela 7 – Riscos para a Segurança e Saúde no Trabalho a considerar numa Unidade de 

Catering. 

 

Riscos para a Segurança e Saúde no Trabalho 

Ruído 

Ventilação 

Iluminação 

Riscos térmicos 

incêndio e explosão 

Máquinas e ferramentas 

Movimentação e transporte de cargas manuais 

Riscos eléctricos 

Riscos químicos 

Riscos biológicos 

Riscos provenientes da acção do trabalhador 

Riscos Psicossociais 

 

Na tabela 8, encontram-se os perigos para a Segurança do produto a ter em conta na área da 

Qualidade numa Unidade de Catering. No anexo II, encontra-se um excerto da análise destes 

perigos e uma avaliação dos respectivos riscos numa etapa da Unidade de Catering (Estudo e 

Plano HACCP). 

Tabela 8 – Perigos para a Segurança do produto a considerar numa Unidade de Catering. 

 

Perigos para a Segurança do produto 

Biológicos 

Químicos 

Físicos 

 

Também na área da Qualidade devem analisar-se os perigos de falhas que, não afectando a 

segurança do produto, poderão pôr em causa a conformidade do produto e até a perda do 

cliente como é o caso de incumprimento de requisitos do cliente como por exemplo o aumento 

da concentração de sal (cloreto de sódio) de uma refeição ou a diminuição da 

concentração/quantidade de um ingrediente importante da composição do produto (ex: pouca 

quantidade de camarão numa açorda de camarão). 
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Os aspectos e perigos podem ser considerados como controláveis ou influenciáveis. Os 

controláveis são aqueles que a organização tem poder e autoridade para alterar, como é o 

caso da escolha das matérias-primas que utiliza na sua produção. Os aspectos e perigos 

controláveis poderão ser originados pela própria organização ou gerados por empresas 

subcontratadas, estando associados à relação contratual e devem ser resolvidos por contrato. 

Os influenciáveis são aqueles que a organização não tem directamente nem poder nem a 

autoridade para os controlar mas que poderá exercer a sua influência para que estes venham a 

ser alterados ou modificados. Por exemplo: (1) o consumo energético pouco eficiente de um 

dos seus parceiros ou fornecedor, (2) qualquer má prática relativa à SST ou ao ambiente de 

um subcontratado fora do âmbito do contratado acordado ou (3) até mesmo uma má utilização 

de um produto da organização por parte de um cliente. 

Os impactos associados aos aspectos/perigos podem ser categorizados como positivos ou 

negativos, consoante a sua acção seja de ganho/melhoria (benéficas) ou de perda (adversas). 

Os impactos considerados negativos devem ser avaliados quanto à sua significância. Os 

impactos considerados positivos, embora não sejam sujeitos a esta avaliação, devem ser 

identificados de modo a constituírem uma oportunidade de melhoria para a organização. 

A metodologia de identificação dos aspectos e perigos escolhida pela empresa pode ser uma 

de várias existentes, consoante os numerosos aspectos e perigos que pode ter associados às 

suas actividades, serviços e/ou produtos. No entanto, as metodologias e critérios estabelecidos 

para a determinação da significância dos impactos devem ser devem ser metódicos, fiáveis e 

passíveis de serem reprodutíveis. 

Na identificação dos perigos e aspectos e respectivos impactos, devem seguir-se os seguintes 

passos: 

1. Identificar os processos, as actividades, serviços e produtos da organização (sejam 

estes actuais, passados e futuros); 

2. Identificar os aspectos e perigos associados a cada processo, actividades, serviço e 

produto da organização; 

3. Determinar quais os aspectos/perigos que são controláveis ou influenciáveis; 

4. Perceber e documentar em que situação é que o aspecto/perigo que foi identificado 

pode ocorrer, i.e, saber se este ocorre em actividades de operação normais, em situações não 

rotineiras (como é o caso da paragem e arranque dos equipamentos, manutenção de 

instalações e equipamentos, anomalias de funcionamento) ou em situações de emergência ou 

acidente. 

5. Definir os impactos associados aos aspectos/perigos identificados; 

6. Determinar se os impactos identificados são ou não significativos; 
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De modo a analisar os perigos e os aspectos para a segurança do produto, para o ambiente e 

para a segurança e saúde dos colaboradores e avaliar os riscos e os impactos associados é 

possível utilizar uma matriz de avaliação, como por exemplo a que se encontra na figura 18. 

 

F
re

q
u

ê
n

c
ia

 

(F
) 

Frequente = 3 3 (S) 6 (S) 9 (S) 

Possível = 2 2 4 (S) 6 (S) 

Excepcional = 1 1 2 3 (S) 

  

 

 

 

 

 

 

Baixa = 1 Média = 2 Alta = 3 

  Gravidade (G) 

            S – significativo 

Figura 18: Matriz de avaliação de riscos e impactos. 

Critérios de Frequência ou Probabilidade (F): 

Frequente (3) = Ocorre várias/algumas vezes / é frequente acontecer  

Possível (2) = pode acontecer mas perante historial da empresa não é frequente  

Excepcional (1) = tem baixa probabilidade de acontecer/ não há historial na empresa 

Critérios de Gravidade ou Severidade (G): 

Alta (3) = Traz risco significativo para o ambiente, para o trabalhador ou para o consumidor/ 

resulta um produto não seguro 

 

Média (2) = Pode trazer risco significativo para o ambiente, para o trabalhador ou para o 

consumidor / pode resultar um produto não seguro 

 

Baixa (1) = Não traz risco significativo para o ambiente, para o trabalhador ou para o 

consumidor / não resulta um produto não seguro 

 

 

 

Para todos os perigos considerados significativos devem ser identificadas medidas 

preventivas/de controlo. 

Na Tabela 9, encontra-se um excerto da análise de perigos para a SST no decurso da etapa de 

confecção da Unidade de Catering. 

Grau de Significância (S) = F x G 
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Tabela 9 – Excerto da análise de perigos para a SST para a etapa de confecção da Unidade de 

Catering. 

 

 

 

 

 

Etapa 

 

Perigo 

 

 

Medidas preventivas/controlo  

Natureza/Tipo 

 

Causa 

 

Prob. 

 

Sev. 

 

Significância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confecção 

QUEDAS 

 

 

 

 

- Pavimento molhado 

sem sinalização 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

6 (S) 

 

- Correcta iluminação dos espaços 
de trabalho e vias de circulação 

- Utilização de pavimento (unidade) 
e de sapatos anti-derrapantes 

- Sinalizar sempre que o pavimento 
for limpo 

- Limpar o pavimento fora da hora 
de pico de trabalho 

- Formação dos colaboradores 
relativa a questões de HST 

 

QUEIMADURAS 

 

 

- Colocação de tachos 

com as pegas 

voltadas para o 

exterior do fogão 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 (S) 

 

 

- Colocação de tachos com as 

pegas voltadas sempre para o 

interior do fogão 

- Utilização de protecção manual 

quando se manusear tachos e 

panelas quentes 

- Formação dos colaboradores 

relativa a questões de HST 

 

INCÊNDIOS E 

EXPLOSÕES 

 

 

 

 

- Falta de higiene nos 

filtros dos exaustores 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 (S) 

 

- Colocação de extintores 

adequados e verificados 

frequentemente 

- Instalação de sistemas de 

detecção e alarme contra incêndios 

- Higienização correcta dos 

equipamentos e segundo o plano 

de Higiene da Unidade 

- Formação dos colaboradores 

relativa a questões de HST 
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IDENTIFICAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS RELEVANTES PARA 

A ORGANIZAÇÃO (Subcláusula 3.2, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Foi observado que nas áreas de segurança alimentar, ambiente e saúde e segurança no 

trabalho existem os diplomas legais aplicáveis às actividades da empresa em estudo. No 

entanto, não foi observada de forma consistente, a análise da aplicabilidade desses requisitos 

às actividades da organização, com excepção da área da segurança alimentar. No que diz 

respeito à identificação, acesso, actualização e comunicação dos requisitos legais, a empresa 

em estudo não tem um procedimento documentado nem foi observada uma prática 

sistematizada, principalmente no que diz respeito à actualização e comunicação dos requisitos. 

Não foram observadas listas de verificações de requisitos, com excepção dos relativos à 

segurança alimentar. Não foi observada, na sua totalidade, a identificação dos requisitos do 

produto, do cliente nem de outros adicionais. As fichas técnicas de produto, onde poderiam ser 

compilados estes requisitos, não se encontravam finalizadas. Assim, pode concluir-se que não 

foi observada a conformidade da cláusula. 

Medidas correctivas: 

A empresa em estudo deve elaborar um procedimento permita a identificação de todos os 

requisitos legais e outros relevantes para as suas actividades, serviços e produtos e para o seu 

Sistema Integrado de Gestão. Deve também permitir que a empresa tenha acesso fácil a todos 

os requisitos, assegurando o cumprimento dos mesmos, bem como do compromisso assumido 

na política do Sistema Integrado de Gestão. Este requisito permite conhecer e compreender os 

requisitos do produto fornecido, e antes de se comprometer com o seu fornecimento, a 

empresa deverá rever todos os requisitos associados, devendo questionar-se se conseguirá 

fornecer o seu produto de acordo com as especificações solicitadas e acordadas. 

De acordo com a norma NP EN ISO 9000:2005, requisito é “uma necessidade ou expectativa 

expressa, geralmente implícita ou obrigatória”. De entre os tipos de requisitos que podemos 

mencionar, incluem-se os referidos na tabela 10. 
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Tabela 10 – Tipo de requisitos e suas fontes de informação 

 

Tipo de requisitos Fontes de informação 

Legal Legislação nacional (decretos-lei, portarias, decretos-

regulamentares, leis, despachos, entre outros) e legislação 

comunitária (regulamentos, directivas, entre outros). 

Do produto 

 

Legislação específica, requisitos especificados 

contratualmente, notas de encomenda, ficha técnica ou 

especificação do produto (ex: dados relativos a análises 

microbiológicas), rotulagem do produto, informação relativa 

aos PCC identificados nos planos HACCP (ex: limites críticos), 

entre outras. 

Do cliente  Requisitos que sejam especificados, contratualmente ou via 

uma especificação de produto, ou outros não especificados. 

Adicionais 

(Estatutários, 

regulamentares, entre 

outros) 

Política da organização ou do grupo empresarial onde a 

organização está inserida, estatutos da empresa, 

regulamentos internos, códigos de boas práticas, acordos com 

colaboradores, entre outros. 

 

 Os requisitos que não foram definidos e cuja falta irá originar um produto que não vai de 

encontro ao que o cliente pretende devem ser percebidos e antecipados pela organização, de 

modo a evitar possíveis situações de insatisfação. Na realidade, a experiência de uma 

organização com o decorrer dos anos, permite-lhe compreender requisitos que são, 

normalmente, não especificados pelos clientes. Na ficha técnica de Produto poderão ser 

incluídos diversos requisitos associados ao produto. Devem incluir-se também as instruções 

relativas à utilização de produto por parte do cliente. A ficha técnica poderá não só constituir 

uma forma de comunicação da informação pretendida para o produto ao cliente como também 

para a área da produção da própria organização, como é possível verificar no exemplo de 

Ficha Técnica de Produto que se encontra na figura 19.  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 

Nome da Receita 
  

Unidade 
  

Tempo de confecção (min) 
  

Rendimento 
  

    
Ingredientes Quantidade Unidade OBS 

    

    

    

    
Técnica de Confecção 

  
Tarefa Tempo (min) Descrição 

1. Preparação 
  

2. Confecção 
  

Total 0 
 

    
Fotos 

   

 

    
Observações 

   

 

    

    
Prazo de Validade 

 
Condições de Armazenagem 

    
Temperaturas de Confecção/Regeneração 

    
Temperaturas de Distribuição 

 
   

Temperaturas de Arrefecimento 

    
Condições de Empratamento 

 
Uso Pretendido para o Produto 

 Alergéneos 

 
Info Nutricional 

 
   

 
VALOR NUTRICIONAL 

(MÉDIO)  

 
Proteínas (g) 

  

 
Lípidos (g) 

  

 
Glícidos (g) 

  

 
KCal 
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Figura 19 : Exemplo de ficha técnica de produto utilizada na Unidade de Catering 

No procedimento, deve ser determinada qual a forma utilizada pela organização para registar, 

aceder e actualizar os requisitos aplicáveis. Como exemplo ilustrativo para os requisitos legais, 

podemos referir a pesquisa diária de legislação nacional através do Diário da República 

electrónico (em www.dre.pt) ou de legislação comunitária através do Jornal Oficial da União 

Europeia electrónico (EUR-Lex em http://eur-lex.europa.eu/pt/) e a inclusão desses diplomas 

numa base de dados da organização.  

O procedimento deve incluir a nomeação de um colaborador que seja responsável por: 

 Identificar os requisitos aplicáveis; 

 Entender como é que esses requisitos se aplicam à unidade de Catering; 

 Perceber o que é que a empresa tem de fazer na prática para cumprir esses requisitos; 

 Proceder à actualização dos requisitos; 

 Comunicar os requisitos e as correspondentes actualizações às partes interessadas; 

 Definir o mecanismo a ser utilizado para que o cumprimento desses requisitos seja 

confirmado. 

Para a confirmação do cumprimento de requisitos pode recorrer-se a listagens, como as que se 

encontram na Tabela 11 e na tabela 12, para os requisitos legais. 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO (continuação) 

Indicadores Microbiológicos 

  
   

Indicador 
Limite máximo 
(Valores Guia 

INSA) 

Valores analíticos do 
produto 

Contagem de Microrganismos a 30ºC      

Contagem de Coliformes     

Contagem de Escherichia coli     

Contagem de Staphylococcus coagulase 
positiva  

    

Nº de Colónias de Bolor     

Nº de Colónias de Leveduras     

Contagem de Bactérias Clostridios Sulfito 
Redutoras 

    

Pesquisa de Salmonella     

Contagem Listeria monocytogenes      

 

http://www.dre.pt/
http://eur-lex.europa.eu/pt/
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Tabela 11 – Exemplo de Listagem de verificação de requisitos legais (Ambiente) 

 

Diploma 

Legal 
Área Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto-Lei nº 

153/2003 

Regime jurídico 

da gestão de 

óleos novos e 

óleos usados 

 

 

 

 

 

 

Ambiente 

1 — Os produtores de óleos novos deverão adoptar as medidas 

tidas por necessárias para que sejam garantidos os princípios e 
a hierarquia de operações de gestão 
2 - É expressamente proibido: 

a) Qualquer descarga de óleos usados nas águas de superfície, 
nas águas subterrâneas, nas águas de transição, nas águas 
costeiras e marinhas e nos sistemas de drenagem, individuais 
ou colectivos, de águas residuais; 
b) Qualquer depósito e ou descarga de óleos usados no solo, 
assim como qualquer descarga não controlada de resíduos 
resultantes das operações de gestão de óleos usados; 
c) Qualquer operação de gestão de óleos usados ou de 

resíduos resultantes dessas operações sem a respectiva 
autorização exigível nos termos do presente diploma e demais 
legislação aplicável; 
d) Qualquer operação de gestão de óleos usados susceptível 

de provocar emissões atmosféricas que ultrapassem os valores 
limite previstos no presente diploma e demais legislação 
aplicável; 
e) A valorização energética de óleos usados na indústria 

alimentar, nomeadamente em padarias, nos casos em que os 
gases resultantes estejam em contacto com os alimentos 
produzidos; 
f) Qualquer mistura de óleos usados de diferentes 

características ou com outros resíduos ou substâncias, que 
dificulte a sua valorização em condições ambientalmente 
adequadas, nomeadamente para fins de regeneração. 
3 - Os produtores de óleos novos são responsáveis pelo circuito 

de gestão dos óleos usados. 
4 - Os produtores de óleos usados são responsáveis pela sua 

correcta armazenagem e integração no circuito de gestão dos 
óleos usados. 
5 - Os produtores de óleos novos ficam 

obrigados a submeter a gestão dos óleos usados a um sistema 
integrado ou a um sistema individual. 
6 - No âmbito do sistema integrado, a responsabilidade dos 

produtores de óleos novos pela gestão dos óleos usados é 
transferida destes para uma entidade 
gestora do sistema integrado, desde que devidamente 
licenciada para exercer essa actividade. 
7 - A transferência de responsabilidade de cada produtor de 

óleos novos para a entidade gestora é objecto de contrato 
escrito, com a duração mínima de cinco anos, o qual deverá 
conter obrigatoriamente: 
a) A quantidade e as características dos óleos novos 

abrangidos; 
b) A previsão da quantidade de óleos usados a retomar 
anualmente pela entidade gestora; 
c) As acções de controlo a desenvolver pela entidade gestora, 

por forma a verificar o cumprimento das condições estipuladas 
no contrato; 
d) As prestações financeiras devidas à entidade gestora e a 
forma da sua actualização, tendo em conta as respectivas 
obrigações definidas no presente diploma 
8 - Os produtores de óleos usados deverão manter um registo 

actualizado trimestralmente, com informações relativas às 
quantidades e características dos óleos usados produzidos, ao 
processo que lhes deu origem e ao respectivo destino, que será 
disponibilizado às autoridades competentes quando solicitado. 
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Tabela 12 – Exemplo de Listagem de verificação de requisitos legais (Segurança Alimentar) 

contendo requisitos de diversos diplomas legais e de requisitos pertencentes ao Código de 

Boas Práticas de Segurança Alimentar da empresa. 

 

  
3.1 - Cozinha Conformidade 

3.1.1 Características organolépticas dos produtos   

3.1.2 
Tempo de exposição dos alimentos: Inferior a 30 minutos 
à temperatura ambiente 

  

3.1.3 
Contaminação de produtos: Distribuição física das tarefas 
é a indicada (Proximidade entre preparação de crus e 
confeccionados, contaminações cruzadas, etc) 

  

3.1.4 
Contaminação de produtos: Não são utilizados os mesmos 
utensílios para alimentos crus e confeccionados 
simultaneamente 

  

3.1.5 
Contaminação de produtos: Os alimentos não são 
preparados na mesma cuba onde são lavados os utensílios 

  

3.1.6 
Temperatura de produtos: Produtos a uma temperatura 
adequada 

  

3.1.7 
Temperatura de produtos: Não é efectuada congelação 
artesanal 

  

3.1.8 
Identificação de Produtos: Rótulos visíveis ou a substituí-
los, etiqueta com nome do produto, lote, data de validade 
e nome do fornecedor 

  

3.1.9 

Identificação dos produtos: Os produtos preparados 
encontram-se identificados com a data de preparação, as 
embalagens abertas encontram-se identificadas com a 
data de abertura e os produtos hortofrutícolas (que não 
sejam de 4ª gama) encontram-se identificados com a data 
de recepção do produto 

  

3.1.10 
Validade: Produtos alimentares dentro do prazo de 
validade (Validade primária) 

  

3.1.11 Validade: Validade secundária dos produtos   

3.1.12 
Descongelação: Produtos colocados em recipientes que 
impeçam o contacto dos mesmos com o exsudado 

  

3.1.13 
Descongelação: Feita em refrigeração? Outro processo? 
Qual? 

  

3.1.14 
Descongelação: Etiqueta com a data de início de 
descongelação  

  

3.1.15 Descongelação: Cumprimento dos tempos    

 

Estas tabelas poderão ter colunas adicionais, com campos tais como a explicação do modo 

como se aplica o requisito à actividade ou ao produto da organização. 

Os requisitos identificados são fundamentais para determinar os objectivos do SIG bem como 

para monitorizar e medir o seu desempenho. São também essenciais na definição das 

necessidades de formação e no controlo do processo. 
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PLANEAMENTO DE CONTINGÊNCIAS (Subcláusula 3.3, c.f. tabela nº 4) 

PLANEAMENTO DO CONTROLO DO PRODUTO NÃO-CONFORME (Subcláusula 3.3.1, c.f. 

tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Foi observado um procedimento da Qualidade onde constava o modo da empresa em estudo 

efectuar o controlo do produto não conforme, o PQ-G-02-00 – Controlo do produto não 

conforme. O procedimento estava de acordo com o pedido na especificação do Sistema 

Integrado de Gestão. Neste procedimento encontram-se definidas as metodologias de 

actuação adoptadas pela empresa face à ocorrência de uma não conformidade. Encontram-se 

também definidas as responsabilidades e autoridades dos colaboradores que terão de actuar 

perante a não conformidade. Associado ao referido procedimento, encontra-se um relatório de 

não conformidade (MD-C-27-BB – Relatório de Não Conformidade), onde é registada a 

ocorrência de não conformidades (Ver anexo III).  

 

PLANEAMENTO DA PREPARAÇÃO E CAPACIDADE DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS 

(Subcláusula 3.3.2, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Não foi observado nenhum procedimento documentado nem prática sistematizada 

relativamente à preparação para emergências. Não foi observado o Plano de Emergência 

Interno relativo à Unidade de Catering nem os colaboradores tinham recibo instruções que lhes 

permitisse actuar coordenadamente em situações de emergência. No entanto, foi evidenciado 

um contrato com uma empresa subcontratada para a futura elaboração do referido plano para 

a unidade. Apesar desse pormenor, pode concluir-se que não foi observada a conformidade da 

cláusula.  

Medidas correctivas: 

A Unidade de Catering em estudo deve tentar antecipar os diversos cenários de emergência 

que poderão ocorrer tais como: catástrofes naturais (sismos, inundações, terramotos, …), 

incêndios, fugas de gás, quebras de lâmpada fluorescente, cortes no abastecimento de energia 

ou de água, fugas no sistema de refrigeração e ar condicionado, derrocada de estrutura, 

emissões atmosféricas ou descargas acidentais. Estes cenários de emergência poderão 

interromper o normal funcionamento das suas actividades sendo prejudiciais para a saúde e 

segurança dos seus colaboradores, do produto bem como do ambiente.  

 

Assim, deverão ser elaborados procedimentos de emergência ou um Plano de Emergência 

Interno (PEI), com directrizes que permitam aos colaboradores saber como reagir em situações 
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de emergência e evacuar o estabelecimento. O PEI (imposição legal para os estabelecimentos 

industriais) consiste, segundo Pinto (2005-A), num “conjunto de instruções definidas para cada 

equipa de intervenção, em função de cada situação de emergência identificada e que tem por 

objectivo minimizar as perdas que possam daí decorrer e ainda garantir a segurança de todas 

as pessoas e bens materiais que estejam no interior das instalações assim como minimizar os 

impactos decorrentes dessa situação”.  

Na resposta à emergência devem ser tidos em consideração:  

 Contactos fundamentais em caso de emergência (número nacional de emergência, 

bombeiros, protecção civil, hospitais, entre outros); 

 Definição de responsabilidades e autoridades na resposta à emergência; 

 Organização das equipas de emergência, funções dos respectivos membros e sua 

substituição em caso de ausência; 

 Procedimentos de evacuação e resposta à emergência, indicando a localização dos 

equipamentos que permitam efectuar essa resposta (ex: extintores, sistemas de extinção 

automática, sinalização e iluminação de emergência, entre outros), as vias de evacuação e os 

pontos de encontros dos colaboradores e equipas; 

 Plantas de emergência actualizadas; 

 Procedimentos de emergência para os visitantes das instalações. 

A comunicação da resposta à emergência da organização deve ser efectuada de modo a que 

os trabalhadores compreendam correctamente todos os procedimentos e deverá ser feita 

periodicamente, de modo a evitar que estes se esqueçam de pormenores que possam afectar 

a sua saúde e segurança.  

Os simulacros e a formação/informação dos trabalhadores são essenciais minimizar os 

impactos de uma situação de emergência. 

 

OBJECTIVOS (Subcláusula 3.4, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula:  

Não foi observada a definição de objectivos para a área da Qualidade, do Ambiente nem 

relativos à Saúde e Segurança no Trabalho para os processos nem para as funções da 

organização. Assim, pode concluir-se que não foi observada a conformidade da cláusula. 
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Medidas correctivas: 

 “ Os objectivos são aquilo que a empresa pretende atingir. Concretizam a missão e englobam 

os valores que se pretendem conseguir obter como resultado da actividade da empresa” (Luís 

Cardoso, sd). Fixar um objectivo é definir os resultados a produzir, dentro de que prazos e com 

que meios. 

Ao definir objectivos, deve ter-se em consideração as seguintes características que estes 

devem possuir:  

• “Specific”  - específicos; 

• “Measurable” - mensuráveis; 

• “Achievable” - alcançáveis; 

• “Results Oriented” – orientados para resultados; 

• “Time-bound” – calendarizados 

 

Assim, pode dizer-se que os objectivos devem ser SMART. 

Os objectivos devem ser compostos por: 

a) Descrição – que especifica qual o trabalho a desenvolver; 

b) Indicador de desempenho, que inclui: 

1) Indicador de medida – especifica a métrica a ser utilizada. Pode ser uma 

unidade simples ou uma relação entre variáveis. Ex: ufc/g; %, prazo de 

entrega. 

2) Fórmula de cálculo – forma de apuramento do cumprimento do objectivo. Ex: 

para o indicador de medida “prazo de entrega” a fórmula de cálculo poderá ser: 

Dia de entrega do produto - dia de encomenda do produto. 

3) Meta – qual o resultado pretendido. Ex: 5%; 10 ufc/g 

4) Frequência de recolha de dados e periodicidade de cálculo do indicador, isto é, 

se este é trimestral, semestral ou anual.    

 

Devem existir registos que comprovam o resultado obtido e o cumprimento ou não dos 

objectivos fixados. 

Na tabela 13, encontram determinados alguns objectivos para o processo de Produção da 

Unidade de Catering. 
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Tabela 13 – Definição de Objectivos para o Processo de Produção da Unidade de Catering. 

 

PROCESSO DE PRODUÇÃO 

 

OBJECTIVOS PARA 2012 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

Indicador de 

medida 

Formula de 

Cálculo 

Periodicidade Meta 

 

 

Valor da classificação nas 

auditorias de Qualidade e 

Segurança Alimentar 

 

 

 

% 

(Pontos 

obtidos na 

auditoria / 

Pontos  

máximos 

possíveis 

(teóricos))*100 

 

 

 

Mensal 

 

 

 

85% 

Diminuição do consumo 

eléctrico  

 

Kw/h 

Consumo ano 

n+1- Consumo 

ano n 

 

Anual 

 

12000 Kw/h 

Garantir a excelência no 

âmbito da Segurança no 

Trabalho 

Nº de 

acidentes de 

trabalho 

 

Contagem 

 

Anual 

 

Zero (0) 

acidentes 

 

Outro factor importante na definição de objectivos é a determinação dos recursos necessários 

para a gestão eficaz do processo, por exemplo qual o custo e o tempo necessário. Para 

assegurar a disponibilidade de recursos e de informação necessários para suportar a operação 

e a monitorização destes processos é necessário alocar os recursos (equipamentos, 

colaboradores, tempo e informação). De modo a que os objectivos sejam alcançados estes 

devem estar alinhados com a política do sistema integrado e devem ser estabelecidos 

programas que permitam a sua gestão, monitorização e acompanhamento ao longo do tempo. 

Assim, os elementos a considerar na definição de cada objectivo são: 

i. Responsabilidade; 

ii. Recursos necessários: 

1. Financeiros, 

2. Humanos, 

3. Técnicos, 

iii. Prazo de cumprimento. 
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A metodologia “Balanced Scorecard” (BSC), descrita pela primeira vez em 1996 num artigo de 

Norton e Kaplan (Kaplan, 1996), tem vindo a ganhar espaço no âmbito dos métodos de 

planeamento estratégico e tem tido muitas outras aplicações, designadamente na avaliação de 

desempenho quer individual quer corporativa. As vantagens que lhe têm sido reconhecidas são 

a de permitir o alinhamento estratégico de todas as partes de um sistema corporativo, 

facilitando a compreensão e divulgação da estratégia por toda a cadeia estrutural. Isso torna-a 

particularmente indicada para sistemas complexos que tenham que ser monitorizados 

centralmente. Por outro lado, torna mais simples a clarificação estratégica porque a 

metodologia se baseia num conjunto de perguntas – sempre as mesmas – que ajudam à 

percepção dos fenómenos estratégicos. A questão passa então pela modelização da 

organização de modo a conhecer todas as inter-relações entre os subsistemas. O BSC ao 

integrar indicadores financeiros e não financeiros, garante também uma perspectiva 

abrangente do desempenho das áreas críticas do negócio. Neste contexto, os criadores do 

BSC, Kaplan & Norton, definiram quatro perspectivas através das quais a actividade de uma 

organização deve ser analisada:  

 Perspectiva Financeira (O que pretendem de nós os nossos accionistas?)  

 Perspectiva Cliente (Como satisfazer os clientes / mercado?)  

 Perspectiva Processos Internos (Em que processos o nosso desempenho tem que ser 

excelente?)  

 Perspectiva Infra-estruturas de Aprendizagem e Inovação (Como deveremos sustentar 

a nossa capacidade de mudança e melhoria?)  

Esta formulação tem vindo a ser alterada de acordo com as circunstâncias e o campo de 

aplicação. Foi efectuado um esboço de um BSC para o Departamento da Qualidade que se 

pode observar no anexo IV – mapa estratégico do Departamento da Qualidade. Deste modo e 

não se referindo à totalidade da organização, mas apenas ao Departamento da Qualidade, 

mantiveram-se as três últimas perspectivas e alterou-se a primeira, uma vez que a cadeia 

hierárquica coloca o Departamento da Qualidade directamente dependente da Gerência. 

Definiram-se, ainda alguns indicadores que permitem a monitorização da estratégia e da 

performance pretendida. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADE 

(Subcláusula 3.5, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Foi constatado que a empresa em estudo possui um organigrama com a estrutura da 

organização. No entanto, não foi observada a descrição de funções nem de autoridade para 

todos os cargos. Assim, não foi observada a conformidade da cláusula. 
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Medidas correctivas: 

Deverá ser a Gestão de topo a definir, para todas as funções da organização, tanto as 

responsabilidades (actividades e funções a desempenhar) como a autoridade (capacidade de 

decidir autonomamente). 

As figuras 20 e 21 ilustram o organigrama e a cadeia hierárquica da Unidade de Catering em 

estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Organigrama da Unidade de Catering em estudo 
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Figura 21: Exemplo de cadeia Hierárquica da Unidade de Catering em estudo 

Esta cláusula permite que os colaboradores saibam o que a organização espera que eles 

façam e fomenta o princípio da qualidade “envolvimento das pessoas”, especificado na norma 

ISO EN NP 9000:2005, que expressa que “as pessoas em todos os níveis, são a essência de 

uma organização e o seu pleno envolvimento permite que as suas aptidões sejam utilizadas 

em benefício da organização”. 

A estrutura da organização poderá ser representada através de um organigrama hierárquico, 

que deverá ser acompanhado de uma descrição detalhada de funções. 

Para a descrição de funções e autoridade, poderá ser utilizada uma ficha de descrição de 

cargo como a que se encontra no anexo V. 

De modo a assegurar que o Sistema Integrado de Gestão seja implementado, mantido e 

melhorado, a gestão de topo deverá nomear um membro da gestão, que conheça 

profundamente a organização para ser seu representante. Para que as funções do 

representante da gestão sejam cumpridas, é necessária uma estreita comunicação do 

nomeado com todos os colaboradores da organização, de forma a assegurar que estes têm a 

consciência da importância das suas tarefas para a operacionalização do SIG. O facto de ter 

sido nomeado um representante da gestão, não invalida a importância da própria gestão de 

topo nem dos restantes colaboradores para a implementação, manutenção e melhoria de um 

SIG, devendo este ser um objectivo comum e não apenas do representante nomeado.  
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IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLO (Subcláusula 4, c.f. tabela nº 4) 

CONTROLO OPERACIONAL (Subcláusula 4.1, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

No que diz respeito ao controlo operacional, e dado que a empresa têm o sistema HACCP 

implementado e os requisitos legais relativos à parte ambiental e à segurança no Trabalho, as 

cláusulas encontram-se conformes com excepção do controlo de equipamento de 

monitorização e de medição (ver 5.1) 

GESTÃO DE RECURSOS (Subcláusula 4.2, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Não foi evidenciado que foi determinada a competência necessária para cada cargo. Não foi 

evidenciada uma listagem com os recursos necessários para a implementação do SIG. Uma 

das falhas notadas na unidade é a falta de formação dada aos seus trabalhadores que, por 

norma, não têm a formação necessária para o cumprimento das suas funções em pleno. 

Medidas correctivas: 

Esta cláusula está totalmente dependente do comprometimento da Gestão de topo da Unidade 

de Catering (Gerência). O representante da gestão nomeado deverá efectuar, na fase de 

planeamento, uma listagem de todos os recursos necessários para que o SIG funcione 

eficazmente e para que os requisitos sejam cumpridos. A gestão de topo deverá disponibilizar 

todos os meios necessários para o cumprimento dos requisitos. 

Uma abordagem ao ciclo PDCA poderá ser utilizada para que os recursos necessários sejam 

listados. Estes recursos podem incluir recursos humanos, recursos financeiros, tempo e 

tecnologia ou equipamento.  

De modo a definir a competências das pessoas que executem tarefas para a organização ou 

em seu nome, deve ser efectuado uma ficha de descrição de cargo, como a existente no Anexo 

VI, para cada função e verificar se os colaboradores cumprem esses requisitos. Caso não 

cumpram, a organização deverá providenciar essas competências ao colaborador. Acções de 

formação como Higiene e Segurança Alimentar, Higiene e Segurança no Trabalho ou 

consciencialização para a área ambiental, são essenciais para os trabalhadores da unidade 

perceberem como e porquê das regras que devem cumprir. 

De acordo com a NP EN ISO 9000:2005, ambiente de trabalho é o “conjunto de condições sob 

as quais o trabalho é executado. Incluem factores físicos, sociais, psicológicos e ambientais.”  

Dependendo do tipo de actividade da organização, os aspectos do ambiente de trabalho que 

podem afectar a conformidade com os requisitos estabelecidos, são ruído, limpeza e 

arrumação, vibração, iluminação, temperatura, poeiras, humidade, ergonomia, ambiente 
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psicológico, controlo de pragas, construção higiénica das instalações, manutenção e higiene de 

espaços e equipamentos, fardas para os colaboradores, práticas e procedimentos higiénicos, 

procedimentos de vigilância médica, tratamento de resíduos. Na fase de planeamento, estes 

factores devem ser considerados, de modo que sejam controlados, para evitar interferência 

com o trabalho dos colaboradores e com a capacidade para cumprir os requisitos.  

 

De acordo com a NP EN ISO 9000:2005, infra-estrutura é o “sistema de instalações, 

equipamentos e serviços necessários para o funcionamento de uma Organização.”   

De acordo com a actividade e os produtos de uma organização, a infra-estrutura varia. Na 

Unidade de Catering, inclui: 

- Concepção das instalações; 

- Instalação física da fábrica; 

- Equipamentos (refrigeração e congelação, fogões, fornos, fritadeiras, entre outros) 

- Fornecimento de gás inerte; 

- Fornecimento de água, electricidade e gás; 

- Manutenção do espaço e do equipamento; 

 

REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO (Subcláusula 4.3, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Não foi evidenciado um manual do Sistema Integrado de gestão. Foi apenas evidenciado um 

manual relativo à implementação do Sistema HACCP. Foi observado um procedimento com o 

controlo de procedimentos e de registos na unidade. 

Medidas correctivas: 

A documentação do sistema pretende servir de evidência, para a própria empresa em estudo e 

para terceiros, da consistência da organização no fornecimento de produtos seguros, ao 

demonstrar os resultados obtidos, assim como descrever o sistema integrado de gestão. 

Os requisitos do sistema integrado de gestão requerem os seguintes documentos:  

1. Política do sistema integrado de gestão;  

2. Objectivos do sistema integrado de gestão; 

3. Manual do sistema integrado de gestão; 

4. Procedimentos documentados do sistema integrado de gestão: 

a) Controlo dos documentos  

b) Controlo dos registos  

c) Auditoria interna  
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d) Controlo do produto não conforme  

e) Acções correctivas  

f) Acções preventivas  

No entanto, outros documentos poderão fazer parte do sistema documental do SIG da Unidade 

de Catering, tais como: 

a) Planos da Qualidade; 

b) Normas internas e externas; 

c) Mapa de processos; 

d) Informação sobre os aspectos ambientais das actividades e produtos da organização e 

os seus impactos; 

e) Análise dos perigos para a segurança dos alimentos produzidos na unidade (HACCP); 

f) Avaliação dos riscos para a segurança e saúde dos colaboradores; 

g) Mapa de interacção entre processos e actividades definidos, bem como a sua 

descrição; 

h) Estruturas hierárquicas, organigramas e descrições de funções; 

i) Avaliação de fornecedores e listagens de fornecedores aprovados; 

j) Outros procedimentos para além dos requeridos nos requisitos do SIG; 

k) Plano de emergência interno; 

l) Actas de reuniões; 

m) Programas e planos de Auditorias; 

n) Planos de acções correctivas; 

o) Planeamento da Produção; 

p) Planos analíticos; 

q) Planos de calibração e verificação; 

r) Códigos de Boas Práticas; 

s) Fichas técnicas de produto. 

 

A estrutura documental de um sistema Integrado de Gestão, compreende 3 famílias de 

documentos, como é possível observar na tabela 14: 
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Tabela 14 – Estrutura possível para documentação do SIG (adaptado de Santos et al., 2008). 

Função Documento Conteúdo 

Estratégico 

Nível A 

Manual do SIG Política, estrutura, princípios e os documentos 

principais do SIG 

Fichas de Descrição de 

Funções 

Atribuições funcionais de cada colaborador/plano de 

carreira 

Táctico 

Nível B 

Procedimentos Aspectos técnicos de cada serviço/Directrizes 

administrativas 

Requisito Legal Documentos de conteúdo legal (comunitário, nacional 

ou local) 

Normas Externas Documentos normativos emitidos por organismos 

externos 

Operacional 

Nível C 

Procedimento 

Operacional Padrão 

Atribuições, responsabilidades, modo, recursos e 

sequência correcta de executar tarefa ou serviço 

Registos Resultados obtidos/ evidência de actividades 

realizadas 

 

Na industria alimentar é muito utilizada a documentação em suporte electrónico, não tendo que 

o papel ser o suporte utilizado. A documentação pode ser elaborada em suporte de papel, 

magnético, digital/electrónico ou fotografia e obedece sempre às mesmas regras de controlo da 

documentação do SIG. 

No que diz respeito à exigência de um manual do sistema integrado de gestão, o documento 

chave que descreve e comunica o SIG, este deve: 

a) Incluir a promulgação do manual; 

b) Incluir o âmbito do SIG; 

c) Descrever a empresa em causa; 

d) Identificar para cada actividade da empresa, os aspectos técnicos e os aspectos de 

gestão; 

e) Identificar processos e nomear os seus responsáveis (matriz de processos); 

f) Incluir os recursos necessários para a implementação do SIG; 

g) Descrever a política e os objectivos definidos para SIG; 

h) Descrever a organização e o controlo do manual e da documentação incluída; 

i) Fazer referência à documentação e normas utilizadas; 

j) Incluir o comprometimento da Gestão de Topo; 

k) Definir as responsabilidades; 

l) Incluir as exclusões aplicáveis aos requisitos do SIG; 

m) Incluir Histórico de revisões do documento. 
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COMUNICAÇÃO (Subcláusula 4.4, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Foi evidenciado a existência de um sistema de comunicação com clientes através da internet e 

de questionários. Foi evidenciada a comunicação com partes interessadas através de correio, 

fax e internet. Foram evidenciados canais de comunicação com os colaboradores mas nem 

sempre são utilizados quando as situações o exigem. 

Medidas correctivas: 

No que diz respeito à comunicação, o sistema integrado de gestão estabelece que deve existir 

um processo eficaz de comunicação entre as diferentes funções e níveis da organização, com 

o objectivo de facilitar o entendimento e a cooperação mútua assegurando a implementação 

eficaz do SGI (comunicação interna) e entre a organização e as partes interessadas 

(comunicações externas). Uma comunicação eficaz, pode significar a diferença no sucesso de 

uma Organização. 

 

Como canais de comunicação interna, entre os diversos níveis da Unidade de Catering em 

estudo, podemos salientar: 

a) Actas de reuniões internas; 

b) Apresentações; 

c) Actas de reuniões; 

d) Intranet; 

e) Memorandos; 

f) Gráficos; 

g) Quadros de informação;   

h) Mapas;  

i) Materiais de apresentação;  

j) Calendários;  

k) Publicações; 

l) Placards informativos; 

m) Newsletters;  

n) Posters;  

o) e-mails;  

p) Caixa de sugestões; 

a) Websites. 

 

No que diz respeito à comunicação externa, podem ser salientadas duas vertentes: 

Comunicação externa obrigatória - partes interessadas externas - (comunicações obrigatórias 

com os organismos oficiais como comunicação dos óleos de fritura usados ou o planeamento 
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da resposta às emergências, a participação de um novo colaborador à Segurança Social, 

resposta ao Controlo Veterinário – esta informação deve ser planeada numa tabela, ou quadro, 

indicando a base legal, o conteúdo, forma e periodicidade da informação,  as responsabilidades 

pela recolha, tratamento, envio e controlo). 

a) comunicação externa voluntária. 

 

Entre os diversos canais de comunicação externa da Unidade de Catering, podemos salientar:  

a) Relatórios; 

b) Mapas; 

c) Quadros; 

d) Publicações externas (jornais, revistas); 

e) Internet; 

f) e-mail; 

g) Reuniões com a comunidade. 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO (Subcláusula 5, c.f. tabela nº 4) 

MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO (Subcláusula 5.1, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Não foi evidenciada conformidade nesta cláusula, nem mesmo na área da segurança 

alimentar, dado que os dispositivos de medição e monitorização mais utilizados na unidade 

(termómetros) se encontravam avariados e não estavam a ser efectuadas actividades de 

medição. Não há medição na área ambiental. 

Medidas correctivas: 

Um requisito muito importante é a monitorização e a medição dos processos. O que a empresa 

não pode medir, não pode controlar e, assim, não pode melhorar (Navarrete e Londoño, 2004). 

Em primeiro lugar, será necessário definir quais os métodos escolhidos pela Unidade de 

Catering para levar a cabo a monitorização e medição dos seus processos. Deverá ser 

efectuada uma análise tanto da informação recolhida como do desempenho geral do processo, 

utilizando técnicas estatísticas apropriadas. Devem ser retiradas conclusões acerca da análise 

efectuada, que devem ser incorporadas no planeamento do processo. Devem-se corrigir os 

desvios identificados, procurar as suas causas e alterar procedimentos e práticas, evitando a 

recorrência dos mesmos. Uma questão deve ser permanente colocada …“como será possível 

melhorar o processo?” (APCER, 2010 e Pinto e Soares, 2009). 

Esta cláusula visa assegurar que os procedimentos de monitorização e medição são planeados 

e implementados. Com a monitorização e medição pretende-se demonstrar a conformidade do 

produto e do sistema implementado, ao longo do processo. Deve ser verificado se os requisitos 



66 
 

definidos na política, nos objectivos e na cláusula 3.2) estão a ser cumpridos, assegurando que 

o sistema se encontra em conformidade com o planeado. 

Deve-se medir e monitorizar as características principais das actividades e operações que 

podem ter impacto significativo na segurança e qualidade do produto, no meio ambiente, na 

saúde e segurança dos colaboradores e na satisfação do cliente. Esta fase de monitorização e 

a medição corresponde à fase da verificação do ciclo PDCA. 

Entre os métodos de medição e monitorização podemos destacar:  

1) Observações directas ao longo do processo e das suas saídas; 

2) Medições periódicas dos parâmetros dos processos; 

3) Verificações de processo, ensaios ou inspecções; 

4) Cartas de controlo: controlo da capacidade do processo;  

5) Técnicas estatísticas; 

6) Inquéritos de satisfação dos clientes;  

7) Realização de um telefonema periódico. 

 

De entre os parâmetros a medir e monitorizar na Unidade de Catering, podemos incluir: 

- Consumo de água, gás e electricidade; 

- Consumo de matéria-prima; 

- Emissões gasosas; 

- Tipo e quantidades de resíduos gerados; 

- Descargas de efluentes; 

- Funcionamento da caixa de retenção de gorduras; 

- Ruído produzido pelos equipamentos ao longo do processo; 

- Exposição a agentes químicos; 

- Incidentes, lesões e afectações da saúde; 

- Extintores (condições de funcionamento e validade); 

- Os PCCs descritos no plano HACCP (Temperatura de armazenamento, confecção, fritura, 

arrefecimento, % de compostos polares presente nos óleos de fritura usados, entre outros); 

- Calibração/verificação dos dispositivos de medição e monitorização; 

- Número de reclamações de clientes; 

- Satisfação de clientes.  

 

A validade dos resultados obtidos deve ser assegurada através de, por exemplo de 

calibração/verificação dos dispositivos de medição e monitorização (por ex. termómetros) ou da 

utilização de pessoal qualificado para efectuar as medições. No entanto, os termómetros 

existentes na Unidade não são calibrados há mais de um ano. 

 

A informação gerada por estas actividades de medição e monitorização é crucial para o 

tratamento da não conformidade, para a tomada de decisão e para a revisão pela gestão. 
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TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS (Subcláusula 5.2, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Foi verificado tratamento e análise de dados relativos à segurança alimentar. Na questão 

ambiental e SST, há tratamento mas apenas relativo a questões legais. 

Medidas correctivas: 

Após ter sido efectuada a recolha dos dados, é necessário tratá-los de modo a serem 

transformados em informação que identificar áreas de melhoria (e acções preventivas) e 

identificar a tendência de evolução do parâmetro. Esta informação será importante para a 

tomada de decisão baseada em factos. A recolha de dados, que não sejam tratados nem 

analisados não permite que as empresas possam usufruir do valor acrescentado que essa 

análise permite. 

Podemos utilizar as ferramentas da Qualidade, para transformar dados em informação: 

1) Diagramas de causa-efeito (espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa) 

2) Diagramas de Pareto; 

3) Folhas de verificação 

4) Histogramas; 

5) Gráficos de dispersão; 

6) Fluxogramas 

7) Cartas de controlo do produto/processo. 

 

 

Na figura 22, encontra-se uma hipótese de tratamento de dados, efectuada na empresa em 

causa, recorrendo ao diagrama de Ishikawa. No exemplo, tentava-se encontrar causas para 

explicar uma diminuição na percentagem da classificação das auditorias de Qualidade e 

Segurança Alimentar efetuadas na Unidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_espinha_de_peixe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
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Material

Máquina

Método

Baixa 
Qualidade

Mão-de-obra

Pessoal com 
pouca formação

Mão-de-obra 
insuficiente

Pouca motivação

Incumprimentos dos 
procedimentos

Nº de equipamentos 
insuficiente

Equipamento 
obsoleto/avariado

Falta de liderança

Quantidade insuficiente 
(utensílios)

Utensílios inadequados

EfeitoCausas

Ferramenta da qualidade - Diagrama de espinha de peixe de ISHIKAWA

Falta de planeamento

 

 

Figura 22: Tratamento de dados recorrendo ao diagrama de Ishikawa. 

 

 

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE (Subcláusula 5.3, c.f. tabela nº 4) 

 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

São efectuados avaliações de conformidade relativas apenas aos requisitos legais da área de 

ambiente, SST e segurança alimentar. 

Medidas correctivas: 

Neste ponto, é pedido às empresas para verificar se todos os requisitos definidos 

posteriormente (de produto, do cliente, legais e outros aplicáveis) estão a ser cumpridos 

sistematicamente. A listagem que é pedida na subcláusula 3.2), com todos os requisitos 

definidos é muito útil para esta avaliação da conformidade. Esta avaliação da conformidade 

poderá ser efectuada por auditoria (que não pode ser efectuada por amostragem) ou por outro 

método escolhido pela empresa. Mas a frequência prevista em sede de planeamento para a 

avaliação da conformidade tem de ser cumprida. A pessoa escolhida para efectuar esta 

avaliação deverá ter a competência adequada no que diz respeito aos requisitos legais e à sua 

aplicação na actividade e nos produtos da empresa. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
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AUDITORIA INTERNA (Subcláusula 5.4, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Foi verificado um plano de auditorias para a área da segurança alimentar e SST mas não foi 

evidenciado um programa de auditorias. Na área ambiental não são efectuadas auditorias. Foi 

evidenciado um procedimento de auditoria como o requerido pelo SIG. 

Medidas correctivas: 

De acordo com a NP EN ISO 9000:2005, uma auditoria é um “processo sistemático, 

independente e documentado para obter evidências de auditoria e respectiva avaliação 

objectiva, com vista a determinar em que medida os critérios de auditoria são satisfeitos”. 

As auditorias internas são realizadas para determinar se o SIG se encontra conforme com o 

planeado, com os requisitos definidos em 3.2) e com os requisitos do Sistema Integrado de 

Gestão e se este está a ser mantido com eficácia.  

O planeamento das auditorias ao Sistema Integrado de Gestão deve incluir todos os processos 

e actividades definidos no SIG. Dentro de cada processo e actividade, a auditoria deve ser 

capaz de verificar os três seguintes aspectos: documentação, seguimento e eficácia. (Ramos 

Pires, 2004). Na unidade de Catering em estudo, relativamente ao processo de compras, por 

exemplo, a auditoria deve avaliar o pedido de encomenda até à recepção de mercadorias. No 

processo de produção, devem ser avaliados todos os procedimentos e práticas desde a 

recepção das mercadorias até à entrega de produto final, passando por todas as actividades 

desde o armazenamento de matérias-primas, preparação, confecção, arrefecimento, 

armazenamento de produto final e entrega de produto. Devem também ser avaliados os 

objectivos de cada processo e seus respectivos indicadores. Esta avaliação deverá ser 

efectuada tendo sempre em conta as três componentes do SIG, a componente da qualidade e 

segurança do produto, a componente ambiental e a componente da segurança e saúde no 

trabalho. 

De modo a que a auditoria demonstre um carácter sistemático, esta deve ser efectuada tendo 

por base uma lista de verificação, previamente elaborada, que deverá incluir todos os 

processos e actividades, bem como os respectivos impactos ambientais, perigos para a 

qualidade e segurança do produto e perigos para a saúde e segurança dos colaboradores. 

Deve também incluir todos os requisitos identificados em 3.2), os requisitos do SIG, os 

objectivos definidos para cada processo e actividade e seus indicadores e toda a 

documentação suporte ao SIG. 

A independência, imparcialidade, objectividade, competência (nas técnicas de auditoria e nas 

áreas da qualidade, ambiente e segurança), conhecimento (nos processos, actividades e 

legislação aplicável) e formação (inicial e continua) são características que devem estar 

implícitas na escolha do auditor. A frequência das auditorias internas não é definida nos 

requisitos, dependendo do nível de maturidade do sistema. No entanto, é recomendável que 
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seja efectuada, no mínimo uma auditoria interna por ano (Navarrete, 2004; APCER, 2009; 

APCER, 2010). As áreas com maior impacto na qualidade e segurança do produto, no 

ambiente e na segurança dos colaboradores ou com maior incidência de não conformidades 

devem ser auditadas numa frequência superior. As constatações de conformidades e de não-

conformidades e as conclusões das auditorias, devem ser estar incluídas num relatório que 

deve ser dado a conhecer aos responsáveis das áreas auditadas e à gestão de topo, que os 

devem incluir como entrada na revisão para a gestão (Ramos Pires, 2004; APCER, 2009). 

Dado que as auditorias permitem conhecer os pontos fortes e os pontes fracos da empresa e 

do seu SIG, e que podem proteger a empresa de possíveis falhas ou incumprimentos legais ou 

contratuais, o conhecimento do resultado das auditorias deve ter a mesma importância para a 

gestão de topo que têm o conhecimento dos resultados financeiros ou a concretização de 

novos negócios (Navarrete, 2004). 

 

TRATAMENTO DA NÃO-CONFORMIDADE (Subcláusula 5.5, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Não são efectuados simulacros para preparação de emergência.  

 

Medidas correctivas: 

Quando a não conformidade diz respeito ao não cumprimento de requisitos que digam respeito 

a impactos no ambiente ou riscos para a saúde e segurança dos colaboradores, podemos estar 

na iminência de uma emergência ou de um acidente. No caso de uma emergência, o PEI 

(imposição legal para os estabelecimento industriais), deve ser cumprido na sua totalidade. 

Após o acontecimento da emergência, os passos a tomar para que esta seja gerida da melhor 

forma possível são os seguintes: 

1) Intervenção; 

2) Avaliação do Incidente; 

3) Comunicação; 

4) Mobilização; 

5) Resposta; 

6) Recuperação. 

 

Após a resposta à emergência, deve ser emitido um relatório contendo todas as actividades de 

emergência que foram efectuadas bem como das intervenções realizadas. Com base nesse 

relatório, as causas do sucedido devem ser analisadas e deve ser elaborado um plano de 

acção, a que deve ser dado seguimento. O PEI deverá, então, ser revisto para que se consiga 

perceber se se encontra adequado à situação de emergência que ocorreu. 

Caso já não esteja adequado, o PEI deverá ser actualizado (Pinto, 2005-A). 
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Em caso de acontecer uma situação de Incidente/Acidente, os mais comuns na área da 

restauração, segundo o Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (ISHST, 

2005), são: 

1) Queimaduras; 

2) Cortes e feridas; 

3) Contusões, entorses e luxações; 

4) Distensões musculares, rupturas de ligamentos, lesões da coluna; 

5) Choques eléctricos. 

 

Imediatamente após um acidente/incidente, deve haver o registo do sucedido, seguido de uma 

investigação sobre as causas e as razões que levaram à ocorrência do acidente/incidente. 

Após a não conformidade ter sido apurada, deverá ser comunicada aos colaboradores. Deverá 

ser planeada uma acção correctiva, com base numa análise de risco e de seguida, caso a 

análise de risco seja favorável, deverá ser implementada. Após a implementação da acção 

correctiva, deve ser avaliada a eficácia da mesma.  

 

MELHORIA, ACÇÕES CORRECTIVAS, ACÇÕES PREVENTIVAS E ACÇÕES DE 

MELHORIA (Subcláusula 6, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Foi evidenciada a utilização excessiva de correcções face à utilização de acções correctivas ou 

preventivas. 

Medidas correctivas: 

Melhoria contínua é a “actividade recorrente com vista a incrementar a capacidade para 

satisfazer requisitos” (NP EN ISO 9000:2005).  

Deve ser promovida pela Gestão de Topo uma filosofia de melhorar continuamente o 

desempenho da empresa, processo esse que deve antecipar as necessidades dos clientes e 

do mercado e aperfeiçoar a eficácia do SIG, para além de corrigir os problemas encontrados.  

É necessário ter em conta que, segundo a norma ISO 9000:2005, Correcção é acção para 

eliminar uma não conformidade detectada, Acção correctiva é a acção para eliminar a causa 

de uma não conformidade detectada ou de outra situação indesejável e Acção preventiva é a 

acção para eliminar a causa de uma potencial não conformidade detectada ou de outra 

potencial situação indesejável. Sempre que seja constatado um problema, é muito importante 

identificar a causa do mesmo e implementar acções para que este não se repita em vez de 

apenas corrigi-lo. Só assim, se consegue eliminar o problema na origem da não conformidade 

e impedir a sua reincidência. Devem também ser tomadas medidas que previnam a ocorrência 

de não conformidades. A não ocorrência de problemas que se deseja evitar pode ser uma 

medida da eficácia das acções preventivas, desde que as condições para a ocorrência do 
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problema sejam verificadas. Na determinação das causas das não-conformidades o uso 

repetido da simples pergunta “Porquê” é a forma mais fácil de encontrar a raiz do problema.  

É muito importante para o tratamento de desvios, que os colaboradores reflictam sobre os 

seguintes motes: Aprender e melhorar com os erros (acções correctivas) e Pensar 

proactivamente (acções preventivas).  

Quando as correcções já tiverem sido efectuadas e as prevenções planeadas e postas em 

práticas, a questão que as empresas se têm de colocar é “Haverá alguma maneira de fazer 

melhor?”. E é uma questão tão importante que, segundo Navarrete (2004) é a melhoria 

contínua que irá permitir a sustentabilidade das empresas em mercados competitivos. 

 

REVISÃO PELA GESTÃO, ENTRADAS E SAÍDAS (Subcláusula 7, c.f. tabela nº 4) 

Constatações da Auditoria/Conformidade da cláusula: 

Não foi evidenciada a sensibilização, por parte da gestão de topo, para a implementação de um 

sistema integrado de gestão. 

Medidas correctivas: 

A responsabilidade pelo SIG é da Gestão de Topo.  

De modo a que o SIG seja implementado de forma eficaz, a Gestão de Topo deve criar um 

ambiente propício à motivação dos seus colaboradores na busca da melhoria contínua, 

apoiando-os na implementação do sistema e possibilitando que os seus esforços originem 

melhorias no sistema. Deve disponibilizar os recursos (humanos, técnicos, financeiros) e rever 

continuamente o desempenho do sistema face à política e aos objectivos definidos. 

De acordo com W. Edwards Deming, estatístico Americano e precursor do movimento da 

Qualidade a nível mundial, para a dinâmica da Qualidade ser mantida numa organização é 

necessário o empenho continuado da Gestão de Topo. Sem esse empenho, o esforço dos 

colaboradores será de pouca utilidade. Quando convidado para falar para engenheiros e 

chefes de produção de empresas, em seminários sobre o controlo estatístico da Qualidade, 

Deming insistia em falar com a Gestão de topo. E a filosofia inscrita nos famosos 14 princípios 

da Qualidade de Deming, tinha os Gestores como alvo (Gomes, 2004): 

PRÍNCIPIOS DE QUALIDADE DE DEMING 

1. Criar na organização um propósito constante direccionado à melhoria de produtos e 

serviços; 

2. Criar um clima organizacional onde falhas e negativismo não são aceites, mas são 

encarados como oportunidades de melhoria; 

3. Terminar a dependência da inspecção em massa para garantir conformidade. Desenhar 

produtos e processos com qualidade intrínseca; 
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4. Terminar a prática de decidir contractos com base no preço mais baixo, em alternativa 

minimizar o custo total no ciclo de vida do produto. Desenvolver relações de longo prazo com 

fornecedores do processo; 

5. Procurar a melhoria contínua do processo produtivo, melhorando a qualidade e reduzindo os 

custos; 

6. Instituir um programa de treino e formação; 

7. Substituir a supervisão pela liderança em todos os níveis hierárquicos; 

8. Eliminar razões para receios; criar um clima de confiança; 

9. Eliminar barreiras entre áreas funcionais na empresa; 

10. Eliminar slogans que exortam aumentos de produtividade; os verdadeiros problemas 

residem na estrutura do sistema e não podem ser resolvidos somente pelos trabalhadores; 

11. Terminar com a prática de gestão por objectivos e quotas de trabalho; a liderança efectiva 

substitui estas práticas; 

12. Eliminar barreiras que impedem os colaboradores de sentirem orgulho no seu trabalho; 

13. Implementar técnicas de controlo estatístico da qualidade ao nível dos operadores; 

14. Envolver todos os colaboradores no processo de transformação da organização. 

 

Na revisão pela gestão, esta deve questionar-se sobre se o desempenho da empresa está a ir 

de encontro com a política e os objectivos definidos, se o SIG está a ser correctamente 

implementado e se tem utilidade para a empresa, se as necessidades e as expectativas dos 

clientes estão a ser alcançadas pelos produtos e, se será possível a empresa desempenhar 

melhor as suas funções. Os dados disponibilizados pelo Sistema Integrado de Gestão, após 

serem analisados devem servir de entrada para a revisão pela Gestão.  

Numa unidade de Catering, devem também ser considerados para a revisão pela Gestão, os 

registos relacionados com os pré-requisitos (higiene, temperaturas de equipamentos de frio, 

controlo de fornecedores, rastreabilidade, entre outros) e com o sistema HACCP (registos de 

temperatura de confecção, registos da qualidade do óleo de fritura, entre outros), os aspectos 

ambientais significativos (por exemplo: eficiência energética, destinos dos óleos de fritura ou 

gestão dos resíduos) e as deficiências encontradas na SST. 

As decisões sobre os mesmos devem ser tomadas e as acções necessárias devem ser 

planeadas, implementadas, comunicadas e acompanhadas, tendo sempre em vista a melhoria 

contínua do desempenho da empresa (APCER, 2010). A grande diferença entre uma empresa 

e uma empresa bem sucedida é que esta última ao rever a eficácia do seu sistema, fá-lo de 

modo crítico e, caso necessário, altera as situações que verificou que não resultem num bom 

desempenho para a empresa (NP ISO 15161: 2001).  

Embora a gestão de topo tenha um representante da gestão, é importante notar que a revisão 

deve ser executada pela própria gestão e não pelo seu representante. A revisão pela gestão 

não pode ser delegada e os gestores devem saber justificar todas as decisões tomadas. A 

revisão pela gestão pode envolver apenas a recolha de dados, o envio de relatórios e a tomada 
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de conhecimento e de decisão, não sendo obrigatória uma reunião presencial. O entanto é 

obrigatório o envolvimento e comprometimento por parte da gestão de topo. 

A frequência com que as revisões para a gestão devem ser efectuadas deve ser definida e 

deve ser a suficiente para monitorizar eficazmente e agir, caso ocorram alterações ao SIG que 

o justifiquem. No início da implementação, poderá ser benéfico que a frequência seja trimestral. 

Quando o SIG já estiver implementado e estável poderá ser suficiente que a frequência das 

revisões pela gestão seja anual. Para além da maturidade do SIG, outras questões podem 

afectar a frequência das revisões pela gestão, como por exemplo: 

1) Alterações que possam ocorrem no processo produtivo (recursos humanos, processos, 

produtos, tecnologia, infra-estruturas, entre outras)  

2) Não conformidades e/ou reclamações dos clientes 

3) Alterações que possam ocorrem no desempenho do SIG (novos requisitos legais ou 

estatutários) 

4) Questões levantadas em Revisões pela Gestão anteriores e que não foram 

solucionadas 
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4. Conclusão  

 

O surgimento dos Sistemas Integrados de Gestão trouxe uma nova perspectiva quanto à forma 

de tratar as questões fundamentais da organização, destacando-se pela unificação das 

diferentes vertentes de interesse da empresa, partindo de uma lógica que reconhece a 

organização como um todo. 

 

A integração será o futuro dos Sistemas de Gestão. No entanto, sem a cultura de 

responsabilidade e de aprendizagem, sem o comprometimento máximo da gestão de topo, sem 

a motivação dos colaboradores e sem a inter-relação com as partes interessadas, nunca se 

atingirá a sustentabilidade empresarial. 

 

A evolução dos Sistemas de Gestão ao longo das últimas décadas têm vindo a demonstrar, 

que a solidez estrutural de uma organização, independentemente do seu segmento, resulta da 

visão e comprometimento em aplicar os meios necessários para cumprir as metas a que se 

propõe, valorizando de igual modo, todos os requisitos que encerram o conjunto de 

responsabilidades e intenções. 

 

Segundo um estudo do Oxford Research (2009), os peritos sublinham a importância de garantir 

uma boa imagem das empresas do sector HORECA, melhorando as condições de trabalho e 

evitando a baixa qualificação dos profissionais do sector. De modo a que as organizações 

sejam bem sucedidas na sua missão devem compreender as necessidades actuais e futuras 

dos seus clientes bem como satisfazer os seus requisitos e exceder as suas expectativas. De 

modo a que esses requisitos sejam satisfeitos e as expectativas dos seus clientes excedidas, é 

necessário que as empresas apostem na formação e nas condições de trabalho 

disponibilizadas aos seus trabalhadores, pois os trabalhadores são um elo fundamental no bom 

funcionamento dos Sistemas de Gestão.  

Uma questão muito pertinente que se torna um impedimento para uma implementação de 

Sistemas Integrados de Gestão de sucesso é a existência de uma cultura empresarial que 

valoriza a correcção face à prevenção, prática ainda muito comum na empresa em estudo.  

No que respeita a este trabalho, o cumprimento dos objectivos foi atingido, tendo, no entanto, 

sido limitado pela impossibilidade de implementação efectiva do Sistema Integrado de Gestão 

na Unidade de Catering em estudo. 

Para estudos futuros, propõe-se a integração de um outro Sistema de Gestão, o Sistema de 

Gestão de Responsabilidade Social. O Sistema de Gestão de Responsabilidade Social tem 

como objectivo criar e potenciar os impactos positivos das actividades, serviços e produtos de 

uma organização bem como a reduzir ou eliminar os impactos negativos, numa esfera que 

ultrapassa o cumprimento da legislação do sector. Desta maneira, é possível a implementação 
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de um modelo único para os planos económico-financeiro, ambiental, social, da Qualidade e da 

Segurança. 
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ANEXO I 

 

REQUISITOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 

1. REQUISITOS GERAIS 

1.1 A organização deve estabelecer, documentar, implementar, manter e melhorar 

continuamente um sistema integrado de gestão, de acordo com os requisitos das 

normas/especificações dos sistemas de gestão que subscreve, nomeadamente as relativas aos 

sistemas de gestão da Qualidade, Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho, procurando 

garantir a melhoria contínua do desempenho da organização.  

1.2 A organização deve definir e documentar o âmbito do seu sistema integrado de gestão, 

nomeadamente no que diz respeito aos sistemas de gestão da Qualidade, Ambiental e de 

Segurança e Saúde no Trabalho (SST). 

1.3 Para garantir a concretização das suas políticas e objectivos declarados, a organização 

deve: 

a) Identificar os processos necessários para a implementação, operação e manutenção do 

sistema integrado de gestão e para a sua aplicação no âmbito definido pela organização; 

b) Determinar a sequência e a interacção destes processos bem como a sua aplicabilidade 

para a integração;  

c)Determinar os critérios e os métodos necessários para assegurar que tanto a operação como 

o controlo destes processos sejam eficazes;  

d) Assegurar a disponibilidade de recursos e de informação necessários para suportar a 

operação e a monitorização destes processos; 

e) Monitorizar, medir e analisar estes processos; 

f) Implementar acções necessárias para atingir os resultados planeados e a melhoria contínua 

dos processos e, consequentemente, do desempenho global da organização. 

g) Garantir o controlo interno, determinando e avaliando os riscos de falhas no cumprimento 

das determinações do sistema integrado de gestão e de não conformidades com o 

determinado. 

NOTA 1: Uma organização só deverá subcontratar desde que não afecte a conformidade com 

requisitos do sistema integrado de gestão.  
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NOTA 2: Convém que os processos necessários para o sistema integrado de gestão acima 

referido incluam os processos para actividades de gestão, provisão de recursos, realização de 

produto, medição, análise e melhoria. 

2. POLÍTICA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 

A gestão de topo deve definir e aprovar a política da organização relativa ao seu sistema 

integrado de gestão e deve assegurar que esta é: 

a) Adequada ao propósito, actividades, produtos, serviços e à consecução dos objectivos da 

organização (incluindo ser apropriada tanto aos impactos ambientais como à natureza e à 

escala dos riscos das actividades, produtos e serviços da organização); 

b) Inclui um compromisso de cumprimento de todos os requisitos legais relevantes e outros que 

a empresa subscreva (incluindo os requisitos relativos às actividades, aos produtos, aos 

serviços, aos aspectos ambientais e os que se relacionem com os perigos da SST da 

organização); 

c) Inclui um compromisso de melhorar continuamente o desempenho e a eficácia do sistema 

integrado de gestão; 

d) Inclui compromissos relativos à prevenção de lesões e de afecções de saúde e à prevenção 

da poluição; 

d) Proporciona um enquadramento para o estabelecimento e a revisão dos objectivos da 

Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho; 

e) É comunicada e entendida por todas as pessoas que trabalham para e em nome da 

organização, com o intuito de sensibilizar para as suas obrigações individuais, e encontra-se 

disponível às partes interessadas; 

f) Está documentada, implementada e é mantida; 

g) É revista periodicamente de forma a assegurar que permanece relevante e adequada à 

consecução dos objectivos da organização. 

 

3. PLANEAMENTO 

A gestão de topo deve assegurar que: 

a) O planeamento do sistema integrado de gestão é conduzido de forma a ir ao encontro quer 

dos requisitos relevantes identificados (c.f. subcláusula 3.2) quer dos objectivos definidos pela 

organização (c.f. subcláusula 3.4); 
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b) A integridade do sistema integrado de gestão é mantida sempre que são planeadas e 

implementadas alterações. 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E ASPECTOS. AVALIAÇÃO DOS RISCOS E 

IMPACTOS                 

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para, no 

âmbito definido do sistema integrado de gestão: 

a) Garantir  identificação permanente dos perigos e dos aspectos inerentes às suas 

actividades, produtos e serviços, que podem ser controlados e aqueles que podem ser 

influenciados, tendo em consideração, tanto desenvolvimentos novos ou planeados como 

actividades, produtos e serviços novos ou modificados; 

b) Efectuar uma avaliação dos riscos e dos impactos, determinando os perigos e os 

aspectos que considera significativos; 

c) Definir os controlos necessários.  

O procedimento, no que diz respeito à identificação dos perigos e dos aspectos e à avaliação 

do risco e do impacto deve considerar:  

a) Actividades de rotina e esporádicas; 

b) Actividades de todas as pessoas com acesso ao local de trabalho; 

c) Comportamento, capacidades e outros factores humanos; 

d) Perigos identificados com origem fora do local de trabalho e com capacidade para afectar 

adversamente os processos, os produtos, a segurança e a saúde das pessoas, que trabalham 

para e em nome da organização, no local de trabalho e o ambiente; 

e) Perigos com origem na vizinhança do local de trabalho associados a actividades 

relacionadas com o trabalho sob o controlo da organização  

f) Componentes materiais do trabalho designadamente infra-estruturas, equipamentos e 

materiais no local de trabalho quer fornecidos pela organização quer por outros; 

g) Alterações ou propostas de alterações na organização nas respectivas actividades ou em 

componentes materiais do trabalho; 

h) Modificações no sistema integrado de gestão incluindo as temporárias, respectivos impactos 

em operações, processos e actividades; 
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i) Quaisquer obrigações legais aplicáveis relacionadas com a avaliação do risco e dos impactos 

e com a implementação de controlos necessários; 

f) Concepção das áreas de trabalho, processos, instalações, maquinaria/equipamentos, 

procedimentos operacionais e organização do trabalho, incluindo a respectiva adaptação aos 

processos, produtos, capacidades humanas e ao ambiente. 

A metodologia para a identificação dos perigos e avaliação do risco da organização deve: 

a) Ser definida relativamente ao respectivo âmbito, natureza e momento de aplicação, de forma 

a assegurar que seja proactiva e não reactiva; 

b) Fornecer a identificação, priorização e documentação associada aos riscos e impactos e a 

aplicação dos controlos, conforme apropriado. 

Antes de a organização assumir o compromisso de fornecer um produto ao cliente deve rever 

todos os perigos e os aspectos a considerar. A gestão de topo deve assegurar que tem aptidão 

para controlar os riscos e os impactos considerados. 

Na gestão da mudança e antes da respectiva efectivação, a organização deve identificar os 

perigos e os riscos associados à mudança na organização, no sistema integrado de gestão ou 

nas suas actividades. A organização deve garantir que os resultados destas avaliações são 

considerados na definição dos controlos.  

Ao definir os controlos ou ao considerar mudanças aos controlos existentes, deve ser 

considerada a minimização dos riscos de acordo com a hierarquia seguinte: 

a) eliminação; 

b) substituição; 

c) controlos técnicos/engenharia; 

d) Sinalização/aviso e/ou controlos administrativos; 

e) equipamento de protecção pessoal. 

Devem ser mantidos e actualizados os registos dos resultados da identificação, avaliação e da 

revisão bem como das acções que resultem da revisão. Sempre que houver alterações no que 

diz respeito aos perigos e aspectos, a organização deve assegurar que os documentos 

relevantes são corrigidos e que o pessoal relevante toma consciência dessas alterações e das 

suas implicações.  

A organização deve garantir que os riscos e controlos definidos são considerados ao 

estabelecer, implementar ou manter o sistema integrado de gestão. 
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3.2) IDENTIFICAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS RELEVANTES 

PARA A ORGANIZAÇÃO 

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para: 

a)  Identificar requisitos: 

i. Relacionados com o produto; 

ii. Especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para as actividades de entrega e 

posteriores à entrega; 

iii.  Não declarados pelo cliente, mas necessários para a utilização especificada ou 

pretendida, onde conhecidas; 

iv. Estatutários, legais e regulamentares aplicáveis aos processos, actividades e produtos; 

v. Adicionais considerados necessários pela organização; 

b) Assegurar o rápido acesso à documentação respeitante aos requisitos; 

c) Assegurar que esses requisitos são revistos e tomados em consideração no 

estabelecimento, implementação e manutenção do seu sistema integrado de gestão.  

Antes de a organização assumir o compromisso de fornecer um produto ao cliente deve rever 

todos os requisitos a considerar. A gestão de topo deve assegurar que tem aptidão para 

cumprir os requisitos definidos. 

A organização deve manter esta informação actualizada e deve comunicar toda a informação 

relevante sobre requisitos legais e outros requisitos a pessoas que trabalham para e em nome 

da organização e a outras partes interessadas relevantes. Sempre que houver alterações no 

que diz respeito aos requisitos, a organização deve assegurar que os documentos relevantes 

são corrigidos e que o pessoal relevante toma consciência dessas alterações e das suas 

implicações.  

Nota 1: Quando o cliente proporciona declarações não documentadas de requisitos, os 

requisitos do cliente devem ser confirmados pela organização antes da sua aceitação.  

Nota 2: Em situações onde os requisitos do contrato ou encomenda sejam diferentes dos 

anteriormente expressos, esta contradição deve ser resolvida. 
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3.3 PLANEAMENTO DE CONTINGÊNCIAS 

3.3.1 PLANEAMENTO DO CONTROLO DO PRODUTO NÃO-CONFORME 

A organização deve assegurar que identifica e controla o produto que não esteja conforme com 

os requisitos especificados, para prevenir a sua utilização ou entrega involuntárias (c.f. 

subcláusula 5.5 e cláusula 6.).  

 

Devem ser definidos num procedimento documentado os requisitos, metodologias, controlos e 

correspondentes responsabilidades e autoridades para: 

a) Identificar e corrigir as não-conformidades; 

b) Determinar as suas causas; 

c) Implementar acções apropriadas para minimizar as consequências para o sistema 

integrado de gestão.  

 

3.3.2 PLANEAMENTO DA PREPARAÇÃO E CAPACIDADE DE RESPOSTA A 

EMERGÊNCIAS 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para: 

a) Identificar situações potenciais de emergência, acontecimentos não previsíveis ou 

eventuais acidentes com impacto nas actividades, produtos, serviços, colaboradores ou partes 

interessadas da organização bem como no ambiente;  

b) Determinar a resposta da organização a cada uma das situações identificadas. 

O propósito deste(s) procedimento(s) é que a organização seja capaz de : 

a) Responder rápida e eficazmente às situações reais de emergência; 

b) Prevenir ou mitigar as consequências adversas destas situações inesperadas, tendo 

em conta a continuidade das operações. 

Ao planear a resposta a emergências, a organização deve tomar em conta as necessidades 

das partes interessadas relevantes, por exemplo, serviços de emergência e vizinhança. 

A organização deve também testar, periodicamente, o(s) respectivo(s) procedimento(s) de 

resposta a emergências, envolvendo, sempre que apropriado, as partes interessadas 

relevantes.  

A organização deve rever periodicamente e, sempre que necessário, actualizar o(s) 

respectivo(s) procedimento(s) de preparação e resposta a emergências, em particular após os 

ensaios periódicos e/ou após a ocorrência de acidentes ou situações de emergência, devendo 

a informação obtida nos ensaios  periódicos, nas situações de emergência ou nos acidentes 

ocorridos ser utilizada na revisão do(s) referido(s) procedimento(s).  
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3.4 OBJECTIVOS DO S.I.G. 

A organização deve estabelecer, implementar e manter objectivos documentados do sistema 

integrado de gestão, para todos os níveis e funções relevantes da organização. 

Os objectivos devem ser mensuráveis e consistentes com a política do sistema integrado de 

gestão, incluindo os compromissos relativos à prevenção de lesões e afecção da saúde, à 

prevenção da poluição, ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos que 

a organização subscreva (como por exemplo, os requisitos dos clientes e outros relacionados 

com o produto e com as boas práticas) e à melhoria contínua. 

Ao estabelecer e rever os seus objectivos, a organização deve ter em conta também os 

respectivos riscos para a SST e os impactos ambientais das actividades e produtos da 

organização. Devem ser consideradas as suas opções tecnológicas e os seus requisitos 

financeiros, operacionais e de negócio, bem como os pontos de vista das partes interessadas.  

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais programas para atingir os 

objectivos. Este(s) programa(s) deve(m) incluir, no mínimo, para cada objectivo: 

a) A definição da responsabilidade e autoridade para atingir os objectivos em funções e em 

níveis relevantes da organização; e 

b) Os meios necessários para atingir os objectivos; 

c) Os prazos da sua realização. 

Os programas devem ser revistos regularmente em intervalos planeados e ajustados, conforme 

necessário, para garantir que os objectivos são atingidos. 

3.5 COMPROMETIMENTO DA GESTÃO DE TOPO. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, 

FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADE   

Todos os que têm responsabilidade de gestão devem demonstrar o seu compromisso com a 

melhoria contínua do desempenho do sistema integrado de gestão.  

A gestão de topo tem a responsabilidade última pelo sistema integrado de gestão e deve 

demonstrar o respectivo compromisso: 

a) Garantindo a disponibilidade dos recursos indispensáveis para estabelecer, 

implementar, manter e melhorar o sistema integrado de gestão. Estes recursos incluem os 

recursos humanos e competências específicas, as infra-estruturas e os recursos tecnológicos e 

financeiros da organização; 

b) Assegurando que as atribuições, funções e as responsabilidades dos profissionais 

envolvidos no sistema integrado de gestão bem como a sua interrelação na estrutura da 

organização estão definidas e que a autoridade é delegada. As funções, as responsabilidades 
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e a autoridade devem ser documentadas e comunicadas dentro da organização, de forma a 

proporcionar uma gestão eficaz. 

c)  Garantindo a correcta comunicação interna respeitante ao sistema integrado de gestão 

e seus objectivos. 

A Gestão de topo da organização deve nomear pelo menos um membro da gestão que, 

independentemente de outras responsabilidades, deve ter funções, responsabilidades e 

autoridade definidas para:  

a) Assegurar que o sistema integrado de gestão é estabelecido, implementado e mantido, em 

conformidade com os requisitos das normas que a organização subscreva; 

b) Reportar à Gestão de topo o desempenho do sistema integrado de gestão, para efeitos de 

revisão, incluindo recomendações para a melhoria; 

c) Assegurar a promoção da consciencialização para com os requisitos do produto e do cliente, 

os requisitos legais e outros que a organização subscreva, os riscos para a SST e os impactos 

ambientais das actividades e produtos da organização. 

Nota: O gestor de topo nomeado poderá delegar algumas das suas funções num representante 

da gestão subordinado, mantendo ele próprio a responsabilização. A identidade do gestor de 

topo nomeado deverá ser disponibilizada a todas as pessoas que trabalhem na e para a 

organização.  

4. IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLO 

4.1 CONTROLO OPERACIONAL 

A organização deve assegurar que as operações e actividades associadas aos perigos e 

aspectos considerados significativos são conduzidas sob condições específicas de modo a 

cumprirem a política e os objectivos da organização assim como os requisitos legais ou outros 

aplicáveis: 

a) estabelecendo, implementando e mantendo um ou mais procedimentos documentados de 

controlo operacional aplicáveis às actividades, produtos, equipamentos e serviços adquiridos 

pela organização, bem como para controlar qualquer situação na qual a sua inexistência possa 

conduzir a desvios à política e aos objectivos; 

b) definindo critérios operacionais no(s) procedimento(s); e 

c) estabelecendo, implementando e mantendo procedimentos relacionados com os perigos e 

os aspectos significativos identificados dos bens e serviços utilizados pela organização, e 

comunicando tanto os procedimentos como os requisitos aplicáveis, aos colaboradores, aos 

fornecedores, incluindo subcontratados, e aos outros visitantes do local de trabalho.  
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Nos procedimentos deve ser incluída a gestão da mudança (c.f. subcláusula 3.1). 

.4.1.1 Planeamento da realização do produto 

A organização deve planear e desenvolver os processos necessários para a realização do 

produto. O planeamento da realização do produto deve ser consistente com os requisitos dos 

outros processos do sistema integrado de gestão. 

 

No planeamento da realização do produto, a organização deve determinar: 

 

a) objectivos e requisitos para o produto; 

 

b) a necessidade de estabelecer processos, documentos e de proporcionar os recursos 

específicos para o produto; 

 

c) as actividades requeridas de verificação, validação, monitorização, inspecção e ensaio 

específicas do produto e os critérios de aceitação do produto; 

 

d) os registos necessários para proporcionar a evidência de que os processos de realização e 

o produto resultante estão conformes com os requisitos. 

 

A saída deste planeamento deve assumir uma forma apropriada aos métodos de operação da 

organização. 

 

4.1.2 Concepção e Desenvolvimento 

4.1.2.1 Planeamento da Concepção e Desenvolvimento 

A organização deve planear e controlar a concepção e o desenvolvimento do produto. 

Durante o planeamento da concepção e do desenvolvimento, a organização deve determinar: 

a) as etapas da concepção e do desenvolvimento; 

 

b) as revisões, verificações e validações que sejam adequadas a cada etapa de concepção e 

de desenvolvimento; 

 

c) as responsabilidades e autoridades para a concepção e o desenvolvimento. 

 

A organização deve gerir as ligações entre os diferentes grupos envolvidos na concepção e no 

desenvolvimento para assegurar quer uma comunicação eficaz quer uma clara atribuição de 

responsabilidades. 

A saída do planeamento deve ser actualizada, à medida que a concepção e o desenvolvimento 

evoluírem. 
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4.1.2.2 Entradas para a Concepção e Desenvolvimento 

Devem ser determinadas as entradas relativas aos requisitos do produto e mantidos os 

correspondentes registos (c.f. subcláusula 4.3.4). Estas entradas devem incluir: 

a) Requisitos funcionais e de desempenho; 

b) Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis; 

c) Sempre que for justificado, informação resultante de concepções anteriores semelhantes; 

d) Outros requisitos essenciais para a concepção e o desenvolvimento. 

Estas entradas devem ser revistas quanto à sua adequação. Os requisitos devem ser 

completos, sem ambiguidades e não serem conflituantes. 

4.1.2.3 Saídas para a Concepção e Desenvolvimento 

As saídas da concepção e do desenvolvimento devem ser apresentadas de uma forma que 

permita a verificação por comparação com as entradas para a concepção e o desenvolvimento 

e devem ser aprovadas antes de emitidas. 

As saídas da concepção e do desenvolvimento devem: 

a) Estar conforme com os requisitos das entradas para a concepção e o desenvolvimento; 

b) Proporcionar informação apropriada para comprar, produzir e fornecer o serviço; 

c) Conter ou referir critérios de aceitação do produto; 

d) Especificar as características do produto que são essenciais para a sua utilização segura e 

adequada. 

4.1.2.4 Revisão da Concepção e Desenvolvimento 

Em etapas apropriadas, revisões sistemáticas da concepção e do desenvolvimento devem ser 

realizadas de acordo com as disposições planeadas (c.f. subcláusula 4.1.1): 

a) para avaliar se os resultados da concepção e do desenvolvimento cumpriram o estipulado 

pelos/nos/os requisitos 

b) para identificar quaisquer problemas e propor as acções necessárias. 

 

Entre os participantes nessas revisões devem estar incluídos representantes de funções 

envolvida(s) na(s) etapa(s) de concepção e desenvolvimento. Os registos dos resultados de 

revisões e de quaisquer acções necessárias devem ser mantidos (c.f. subcláusula 4.3.4). 
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4.1.2.5 Verificação da Concepção e Desenvolvimento   

A verificação deve ser realizada de acordo com as disposições planeadas (c.f. subcláusula 

4.1.1) para assegurar que as saídas da concepção e do desenvolvimento se adequam aos 

requisitos das entradas da concepção e do desenvolvimento. Os registos dos resultados de 

verificação e de quaisquer acções necessárias devem ser mantidos (c.f. subcláusula 4.3.4). 

4.1.2.6 Validação da Concepção e Desenvolvimento 

A validação da concepção e do desenvolvimento deve ser realizada de acordo com as 

disposições planeadas (c.f. subcláusula 4.1.1) para assegurar que o produto resultante se 

adequa aos requisitos, para a aplicação especificada ou para a utilização pretendida, onde 

conhecidas. Sempre que for possível, a validação deve ser terminada antes da entrega ou 

implementação do produto. Os registos dos resultados da validação e de quaisquer acções 

necessárias devem ser mantidos (c.f. subcláusula 4.3.4). 

 

4.1.2.7 Controlo de alterações da Concepção e Desenvolvimento 

As alterações na concepção e no desenvolvimento devem ser identificadas e os registos 

mantidos (c.f. subcláusula 4.3.4). As alterações devem ser revistas, verificadas e validadas, de 

forma apropriada, e aprovadas antes da implementação. A revisão das alterações na 

concepção e no desenvolvimento deve incluir a avaliação do efeito das alterações nas partes 

constituintes e no produto que já foi entregue. Os registos dos resultados de revisões de 

alterações e de quaisquer acções necessárias devem ser mantidos (c.f. subcláusula 4.3.4).  

 

4.1.3 Compras 

4.1.3.1 Processo de compra 

A organização deve assegurar que o produto comprado está conforme com os requisitos de 

compra especificados. O tipo e a extensão do controlo aplicado ao fornecedor e ao produto 

comprado devem depender do efeito do produto comprado na subsequente realização de 

produto ou no produto final. 

A organização deve avaliar e seleccionar fornecedores com base nas suas aptidões para 

fornecer produtos de acordo com os requisitos da organização. Devem ser estabelecidos 

critérios para selecção, avaliação e reavaliação. Os registos dos resultados de avaliações e de 

quaisquer acções necessárias resultantes das avaliações devem ser mantidos. 

4.1.3.2 Informação de compra 

A informação de compra deve descrever o produto a ser comprado, incluindo sempre que 

necessário: 

a) Requisitos para aprovação de produto, de procedimentos, de processos e de equipamento; 
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b) Requisitos para qualificação de pessoal; 

c) Requisitos do sistema integrado de gestão. 

A organização deve assegurar a adequação dos requisitos de compra especificados antes da 

sua comunicação ao fornecedor. 

4.1.3.3 Verificação do produto Comprado 

A organização deve estabelecer e implementar as actividades de inspecção ou outras 

necessárias para assegurar que o produto comprado se adequa aos requisitos de compra 

especificados. 

Quando a organização ou o seu cliente tencionarem proceder a verificações nas instalações do 

fornecedor, a organização deve declarar, na informação de compra, as disposições de 

verificação pretendidas e o método para liberação do produto. 

4.1.4 Produção e fornecimento do serviço 

4.1.4.1 Controlo da produção e do fornecimento do serviço 

A organização deve planear e levar a cabo a produção e o fornecimento do serviço sob 

condições controladas.  

As condições controladas devem incluir, consoante a sua aplicabilidade: 

a) A disponibilidade de informação que descreva as características do produto; 

b) A disponibilidade de instruções de trabalho, conforme necessário; 

c) A utilização de equipamento adequado; 

d) A disponibilidade e utilização de dispositivos de monitorização e de medição; 

e) A implementação de monitorização e medição; 

f) A implementação de actividades de liberação, de entrega e posteriores à entrega. 

4.1.4.2 Validação dos processos de produção e de fornecimento do serviço 

A organização deve validar quaisquer processos de produção e de fornecimento do serviço em 

que a saída resultante não possa ser verificada por subsequente monitorização ou medição, e, 

como consequência, as deficiências apenas se manifestem depois do produto estar em 

utilização ou do serviço ter sido prestado. 

A validação deve demonstrar a aptidão destes processos para atingir os resultados planeados. 
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A organização deve estabelecer disposições para estes processos que incluam, consoante a 

sua aplicabilidade: 

a) critérios definidos para revisão e aprovação dos processos; 

b) aprovação do equipamento e qualificação do pessoal; 

c) utilização de métodos e procedimentos específicos; 

d) requisitos para os registos (c.f. subcláusula 4.3.4); 

e) revalidação. 

4.1.4.3 Identificação e rastreabilidade 

Sempre que possível, a organização deve identificar o produto através de meios adequados ao 

longo da realização do produto. 

A organização deve identificar o estado do produto em relação a requisitos de monitorização e 

de medição ao longo da realização do produto. 

Sempre que a rastreabilidade seja um requisito, a organização deve controlar a identificação 

única do produto e manter registos (c.f. subcláusula 4.3.4). 

4.1.4.4 Propriedade do cliente 

A organização deve cuidar da propriedade do cliente enquanto esta estiver sob o seu controlo 

ou a ser utilizada pela organização. A organização deve identificar, verificar, proteger e 

salvaguardar a propriedade do cliente posta à disposição para utilização ou incorporação no 

produto. Se qualquer propriedade do cliente se perder, danificar ou de outra forma for tida 

como inapropriada para utilização, a organização deve comunicá-lo ao cliente e manter os 

respectivos registos (c.f. subcláusula 4.3.4). 

NOTA: A propriedade do cliente pode incluir propriedade intelectual e dados pessoais. 

4.1.4.5 Preservação do produto 

A organização deve preservar a conformidade do produto durante o processamento interno e a 

entrega para o destino pretendido para que se possa manter a conformidade com os requisitos. 

Conforme aplicável, esta preservação deve incluir identificação, manuseamento, embalagem, 

armazenamento e protecção. A preservação deve ser também aplicada às partes constituintes 

do produto. 

 

 

 



96 
 

4.1.5 Controlo do equipamento de monitorização e de medição 

A organização deve determinar a monitorização e a medição a serem efectuadas e os 

equipamentos de monitorização e de medição necessários para proporcionar prova da 

conformidade do produto com os requisitos determinados. 

A organização deve estabelecer processos para assegurar que a monitorização e a medição 

podem ser e são de facto levadas a cabo de uma forma consistente com os requisitos de 

monitorização e de medição. 

Sempre que necessário assegurar resultados válidos, o equipamento de medição deve: 

a) ser calibrado ou verificado em intervalos especificados ou antes da utilização, face a 

padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais; quando 

não existirem tais padrões, a base utilizada para calibração ou verificação deve ser registada 

(c.f. subcláusula 4.3.4); 

b) ser ajustado ou reajustado quando necessário; 

c) possuir identificação para permitir determinar o estado de calibração; 

d) ser preservado de ajuatamentos que possam invalidar o resultado da medição; 

e) ser protegido de danos e deterioração durante o manuseamento, manutenção e 

armazenagem. 

Adicionalmente, a organização deve avaliar e registar a validade dos resultados de medições 

anteriores quando o equipamento é encontrado não conforme com os requisitos. A organização 

deve empreender acções apropriadas relativamente ao equipamento e a qualquer produto 

afectado. Os registos dos resultados de calibração e verificação devem ser mantidos (c.f. 

subcláusula 4.3.4). 

Quando utilizado na monitorização e na medição de requisitos especificados, a aptidão do 

software de computador para satisfazer a aplicação desejada deve ser confirmada. Isto deve 

ser efectuado antes da primeira utilização e reconfirmado quando necessário. 

 4.2 GESTÃO DE RECURSOS        

A Gestão de topo deve garantir a disponibilidade dos recursos indispensáveis para estabelecer, 

implementar, manter e melhorar continuamente o sistema integrado de gestão. Estes recursos 

incluem os recursos humanos e competências específicas, as infra-estruturas da organização e 

os recursos tecnológicos e financeiros. 

A organização deve assegurar que todas as pessoas que executem tarefas para a organização 

ou em seu nome são competentes, com base numa adequada escolaridade, formação, 
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competências ou experiência, para as tarefas que lhes são designadas. A organização deve 

manter os registos associados. 

A organização deve: 

a) determinar a competência necessária para o pessoal que desempenha trabalho que 

afecta a conformidade do produto e dos requisitos do sistema integrado de gestão; 

b) identificar as necessidades de formação associadas aos respectivos riscos e impactos 

identificados e ao sistema integrado de gestão; 

c) proporcionar formação ou empreender outras acções que satisfaçam estas 

necessidades; 

d) avaliar a eficácia das acções empreendidas para garantir a competência dos 

trabalhadores; 

e) assegurar que os colaboradores estão conscientes da relevância e da importância das 

suas actividades e de como as mesmas contribuem para serem atingidos os objectivos; 

f) manter registos apropriados da escolaridade, formação, saber fazer e experiência (c.f. 

subcláusula 4.3.4).  

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para que as 

pessoas que trabalham para a organização ou em seu nome, estejam sensibilizadas para: 

a) a importância da conformidade com a política, os procedimentos e os requisitos do 

sistema integrado de gestão; 

b) as suas funções e responsabilidades e a importância que estas têm para atingir a 

conformidade com os requisitos do sistema integrado de gestão;  

c) os benefícios resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal para as suas 

actividades de trabalho; 

d)  as consequências reais ou potenciais do seu comportamento e de desvios aos 

procedimentos especificados. 

Os procedimentos de formação devem ter em atenção os diferentes níveis de: 

a) responsabilidade, capacidade, domínio da língua e literacia; 

b) risco. 

A organização deve determinar, proporcionar e manter a infra-estrutura necessária para atingir 

a conformidade com os requisitos. A infra-estrutura inclui, conforme aplicável: 

a) edifícios, espaço de trabalho e meios associados; 
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b) equipamento do processo (tanto hardware como software); 

c) serviços de apoio (tais como transporte, comunicação ou sistemas de informação). 

A organização deve determinar e gerir o ambiente de trabalho necessário para atingir a 

conformidade com os requisitos. 

4.3 REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO 

4.3.1 Requisitos gerais 

A documentação do Sistema de Gestão deve incluir: 

a) uma descrição do âmbito do sistema integrado de gestão, incluindo as 

normas/especificações subscritas pela organização bem como detalhes e justificações para 

quaisquer exclusões; 

b) declarações documentadas quanto à política e aos objectivos da organização; 

b) um manual do sistema de gestão que descreva os elementos mais importantes do sistema 

de gestão e a sua interacção, incluindo políticas, processos e procedimentos comuns e 

referências a documentos relacionados; 

c) procedimentos documentados e registos requeridos por normas/especificações subscritas 

pela organização; 

d) documentos (incluindo registos) necessários para a organização assegurar o planeamento, a 

operação e o controlo eficazes dos seus processos. 

Nota 1: É importante que a documentação seja adequada ao nível da complexidade, dos 

perigos e riscos em questão e mantida, pelo menos, no mínimo requerido para eficácia e 

eficiência. 

4.3.2 Manual do Sistema Integrado de Gestão 

O manual do sistema integrado de gestão deve incluir: 

a) o campo de aplicação do sistema integrado de gestão, incluindo detalhes e 

justificações para quaisquer exclusões;  

b)  a descrição da interacção entre os processos do sistema integrado de gestão; 

c) os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema integrado de gestão,    

ou referência aos mesmos. 
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4.3.3 Controlo de Documentos 

Os documentos requeridos pelo sistema integrado de gestão devem ser mantidos sob controlo. 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos documentados onde se 

definam controlos necessários para: 

a) aprovar os documentos quanto à sua adequação antes de serem editados; 

b) rever, actualizar e reaprovar os documentos quando necessário; 

c) assegurar que as alterações e o estado actual de revisão dos documentos são identificados; 

d) assegurar que as versões relevantes dos documentos aplicáveis estão disponíveis nos 

locais de utilização; 

e) assegurar que os documentos se mantêm legíveis e prontamente identificáveis; 

f) assegurar que os documentos de origem externa, definidos pela organização como 

necessários ao planeamento e operação do sistema integrado de gestão,   são identificados e 

a sua distribuição controlada; 

g) prevenir a utilização indevida de documentos obsoletos e para os identificar de forma 

apropriada se forem retidos para qualquer propósito. 

4.3.4 Controlo de Registos 

Os registos devem ser elaborados, documentados e mantidos para servir de prova da 

conformidade com os requisitos e da operação eficaz do sistema integrado de gestão. Os 

registos devem manter-se legíveis, prontamente identificáveis, rastreáveis e recuperáveis.  

Relativamente aos registos, a organização deve estabelecer, implementar e manter um ou 

mais procedimentos documentados para definir os controlos necessários para a sua: 

a) Identificação; 

b) Armazenamento; 

c) Protecção; 

d) Recuperação; 

e) Tempo de retenção;  

f) Eliminação. 
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4.4 COMUNICAÇÃO 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos apropriados para 

garantir eficazmente a comunicação: 

a) entre os vários níveis e funções da organização; 

b) da politica e os objectivos do sistema integrado de gestão; 

c) das responsabilidades e as autoridades dentro da organização; 

d) da eficácia do sistema integrado de gestão; 

e) com os colaboradores, fornecedores e outros visitantes do local de trabalho; 

e para receber, documentar e responder a comunicações relevantes de partes interessadas 

externas. 

A organização deve estabelecer e implementar formas eficazes de comunicação com os 

clientes no que respeita a: 

a) informação sobre o produto; 

b) questionários, contratos ou processamento de encomendas, incluindo rectificações; 

c) retorno de informação do cliente, incluindo reclamações do cliente. 

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para: 

a) a participação dos colaboradores através de: 

- o envolvimento apropriado na identificação de perigos, avaliação de riscos e definição de 

controlos; 

- envolvimento apropriado na investigação de incidentes; 

- envolvimento no desenvolvimento e na revisão da política e dos objectivos da SST; 

- consulta quando ocorrerem mudanças que afectem a SST; 

- representação em matéria da SST. 

b) consulta aos contratados quando ocorrerem mudanças que afectem a SST. 

Os trabalhadores devem ser informados sobre as suas formas de participação incluindo quem 

é (são) seu(s) representantes em matéria de SST. A organização deve assegurar que, quando 

apropriado, as partes interessadas externas relevantes são consultadas sobre matérias 

pertinentes da SST. 
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5. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

5.1 MEDIÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

A organização deve planear e implementar os processos de medição e monitorização para 

obter dados que permitam determinar o grau de cumprimento dos requisitos do sistema 

integrado de gestão, estabelecendo procedimentos convenientes para: 

a) Monitorizar e, sempre que aplicável, a medir os processos do sistema integrado de 

gestão; 

b) Monitorizar o grau do cumprimento dos objectivos do sistema integrado de gestão; 

c) Medir e monitorizar periodicamente o desempenho do sistema integrado de gestão; 

d) Monitorizar a eficácia dos controlos; 

e) Medir e monitorizar as características do produto; 

f) Monitorizar a informação relativa à percepção do cliente quanto ao cumprimento dos 

seus requisitos; 

g) Medir e monitorizar as características principais das operações que possam ter um 

impacto ambiental significativo; 

h) Ter em consideração as medições qualitativas e quantitativas apropriadas às 

necessidades da organização; 

i) Registar dados e resultados da medição e monitorização, suficiente para facilitar a 

análise das acções correctivas e preventivas subsequentes. 

Este(s) procedimento(s) deve(m) incluir a documentação da informação suficiente para 

acompanhar o desempenho dos controlos e critérios operacionais aplicáveis e para possibilitar 

a avaliação a conformidade com a política, os objectivos e os requisitos definidos pela 

organização bem como a aptidão dos processos para atingir os resultados planeados. Quando 

os resultados planeados não são atingidos, devem ser empreendidas correcções e acções 

correctivas, conforme apropriado, para assegurar a conformidade do sistema integrado de 

gestão (c.f. cláusula 6.). 

Quando for necessário equipamento de monitorização e monitorização, a organização deve 

estabelecer e manter procedimentos para a calibração, verificação e a manutenção de tal 

equipamento, conforme apropriado, devendo manter os registos associados. 

 

Nota 1: A monitorização da percepção do cliente pode incluir a obtenção de dados de entrada a 

partir de fontes tais como inquéritos de satisfação de clientes, dados do cliente, quanto à 
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qualidade do produto entregue, inquéritos de opinião aos utilizadores, análise de negócios 

perdidos, elogios, reclamações de garantia e relatórios de distribuição. 

 

5.2 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

Após a obtenção dos dados gerados pela monitorização e medição, a organização deve 

proceder ao tratamento e à análise dos mesmos para poder, posteriormente, confirmar ou não 

o cumprimento dos requisitos, dos objectivos e da política do sistema integrado de gestão 

assim como demonstrar a adequação e eficácia do mesmo.  

A organizar deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para 

determinar como irá proceder ao tratamento e à análise dos dados. O(s) procedimento(s) 

deve(m) incluir a determinação de métodos aplicáveis (incluindo técnicas estatísticas) e a 

extensão da utilização dessa informação. 

Nota 1: Ao determinar os métodos apropriados é aconselhável que a organização considere o 

tipo e a extensão de monitorização ou medição apropriados a cada um dos seus processos em 

relação ao seu impacto na conformidade dos requisitos do produto e na eficácia do sistema 

integrado de gestão. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para 

avaliar, periodicamente e com base no tratamento e na análise dos dados gerados na 

monitorização e medição efectuadas, a conformidade com os requisitos do sistema integrado 

de gestão bem como com o produto final. 

A organização pode optar por combinar a avaliação dos requisitos legais com a avaliação dos 

outros requisitos aplicáveis que a organização subscreve ou estabelecer o procedimento em 

separado.  

A evidência da conformidade do produto final com os critérios de aceitação deve ser mantida. 

Os registos devem identificar a(s) pessoa(s) que autorizou(aram) a liberação do produto (c.f. 

subcláusula 4.3.4). A liberação do produto e a prestação do serviço não devem prosseguir até 

que as disposições planeadas (c.f. subcláusula 4.1.1) tenham sido satisfatoriamente 

completadas, excepto quando aprovado por uma autoridade relevante e, onde aplicável, pelo 

cliente. 

A frequência da avaliação periódica poderá variar, mas a organização deve manter sempre 

registos dos resultados das avaliações periódicas. 
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5.4 AUDITORIA INTERNA 

  

Deve ser estabelecido e mantido um programa para conduzir auditorias internas ao sistema 

integrado de gestão, em intervalos planeados, de modo a determinar se o mesmo está: 

a) Implementado e mantido com eficácia e qual o grau de adesão obtido; 

b) Conforme com as disposições planeadas, com os requisitos de normas/especificações 

subscritas pela organização e com os requisitos do sistema integrado de gestão da qualidade 

estabelecidos pela organização; 

Deve ser planeado um programa de auditorias que tenha em consideração: 

 

a) O estado e a importância dos processos e das áreas a serem auditadas; 

b) Os requisitos subscritos pela organização; 

c) A importância dos aspectos ambientais das actividades do sistema de gestão; 

d) A apreciação do risco das actividades da organização; 

e) O desempenho da organização; 

f) Os resultados de auditorias anteriores.  

 

Devem ser definidos num procedimento documentado: 

 

a) As competências, responsabilidades e os requisitos para o planeamento e a realização 

de auditorias, para a comunicação dos resultados e estabelecer e manter registos associados; 

b) Os critérios, o âmbito, a frequência e os métodos de auditoria. 

 

A selecção dos auditores e a condução das auditorias devem assegurar objectividade e 

imparcialidade ao processo de auditoria. 

 

A gestão responsável pela área auditada deve assegurar que são empreendidas sem demora, 

quaisquer correcções e acções necessárias para eliminar as não conformidades detectadas e 

as suas causas. As actividades de acompanhamento devem incluir a verificação das acções 

empreendidas e a comunicação dos resultados da verificação. 

Os registos das auditorias e dos seus resultados devem ser mantidos (c.f. subcláusula 4.3.4). A 

gestão de topo deve ser informada dos resultados da auditoria  

5.5 TRATAMENTO DA NÃO-CONFORMIDADE 

Sempre que forem identificadas não-conformidades, estas devem ser corrigidas e devem ser 

implementadas acções para mitigar o seu impacto na qualidade e segurança do produto, no 

ambiente e na saúde e segurança dos colaboradores (c.f. cláusula 6). 
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A organização deve assegurar que identifica e controla o produto que não esteja conforme com 

os requisitos especificados, para prevenir a sua utilização ou entrega involuntárias (c.f. 

subcláusula 3.3.1 e cláusula 6.).  

Sempre que aplicável, a organização deve lidar com o produto não conforme de uma ou mais 

das seguintes formas: 

 

a) Empreendendo acções para eliminar a não conformidade detectada; 

 

b) Autorizando a sua utilização, liberação ou aceitação sob permissão de uma autoridade 

relevante e, quando aplicável, do cliente; 

 

c) Empreendendo acções que impeçam a utilização ou aplicação originalmente pretendidas; 

 

d) Pela implementação de acções apropriadas aos efeitos ou potenciais efeitos da não-

conformidade quando a não-conformidade do produto é detectada depois da entrega ou depois 

do início da sua utilização.  

 

Quando o produto não conforme é corrigido, deve ser sujeito a reverificação para demonstrar 

conformidade com os requisitos. Os registos da natureza das não conformidades e de 

quaisquer acções subsequentes que sejam empreendidas, incluindo permissões obtidas, 

devem ser mantidos (c.f. subcláusula 4.3.4). 

 

6. MELHORIA 

6.1 MELHORIA CONTÍNUA 

A organização deve melhorar continuamente a eficácia do sistema integrado de gestão através 

da utilização da política, dos objectivos, dos resultados das auditorias, da análise de dados 

provenientes da avaliação do desempenho, das acções correctivas e preventivas e da revisão 

pela gestão. 

A organização deve definir e atribuir responsabilidades e autoridades para a melhoria contínua 

do sistema integrado de gestão. 

A organização deve empreender acções para eliminar: 

a) a causa das não conformidades com o fim de evitar repetições;  

b) as causas de potenciais não conformidades, tendo em vista prevenir a sua ocorrência.  
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6.2 ACÇÕES CORRECTIVAS 

Deve ser estabelecido um procedimento documentado para definir requisitos para: 

a) Identificar e corrigir as não conformidades (incluindo comentários de partes 

interessadas como reclamações de clientes); 

b) Determinar as causas das não conformidades; 

c) Avaliar a necessidade da implementação de acções que assegurem a não repetição das não 

conformidades (i.e, a sua recorrência); 

d) Determinar e implementar as acções necessárias; 

e) Registar e comunicar as acções empreendidas bem como os seus resultados (c.f. 

subcláusula 4.3.4); 

f) Rever a eficácia das acções correctivas empreendidas. 

As acções correctivas devem ser adequadas à magnitude dos efeitos das não conformidades 

encontradas. A organização deve assegurar que todas as alterações necessárias decorrentes 

das acções correctivas sejam documentadas no sistema integrado de gestão. 

Quando a acção correctiva identificar quer novos perigos ou a alteração dos existentes quer a 

necessidade de novos controlos ou a alteração dos existentes, o procedimento deve requerer 

que as acções propostas sejam implementadas em resultado de uma avaliação do risco, a 

realizar antes da respectiva implementação. 

 6.3 ACÇÕES PREVENTIVAS 

Deve ser estabelecido um procedimento documentado para definir requisitos para: 

 

a) Identificar potenciais não conformidades; 

b) Determinar as causas das potenciais não conformidades; 

c) Avaliar a necessidade da implementação de acções para prevenir a ocorrência de não 

conformidades; 

d) Determinar e implementar as acções necessárias; 

 

e) Registar e comunicar as acções empreendidas bem como os seus resultados (c.f. 

subcláusula 4.3.4); 

f) Rever a eficácia das acções preventivas empreendidas. 

As acções preventivas devem ser adequadas à magnitude dos efeitos dos problemas 

potenciais. A organização deve assegurar que todas as alterações necessárias decorrentes 

das acções preventivas sejam documentadas no sistema integrado de gestão. 
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Quando a acção preventiva identificar quer novos perigos ou a alteração dos existentes quer a 

necessidade de novos controlos ou a alteração dos existentes, o procedimento deve requerer 

que as acções propostas sejam implementadas em resultado de uma avaliação do risco, a 

realizar antes da respectiva implementação. 

7 REVISÃO PELA GESTÃO 

7.1 GERAL 

A gestão de topo deve, em intervalos planeados, rever o sistema integrado de gestão da 

organização para assegurar que se mantém adequado, suficiente e eficaz. 

Esta revisão deve incluir a avaliação de oportunidades de melhoria e as necessidades de 

alterações ao sistema integrado de gestão, incluindo a respectiva política e objectivos. 

Os registos das revisões pela gestão devem ser mantidos. 

7.2 ENTRADAS 

A entrada para a revisão pela gestão deve incluir, no mínimo, informação sobre: 

a) Resultados de auditorias; 

b) Resultados da avaliação de conformidade com requisitos legais e outros requisitos que 

a organização subscreva; 

c) Grau de cumprimento de objectivos e metas. 

d) Dados e informação relativos ao desempenho dos processos e do sistema integrado de 

gestão da organização; 

e) Conformidade do produto; 

f) Resultados de participação e consulta;  

g) Retorno da informação das partes interessadas (incluindo reclamações); 

h) Estado da investigação de incidentes, das acções preventivas e das acções 

correctivas; 

i)  Acções de acompanhamento resultantes de anteriores revisões pela gestão; 

j)  Alterações de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos nos requisitos legais e 

outros requisitos relacionados com os seus aspectos da organização e riscos associados, que 

possam afectar o sistema integrado de gestão. 

k)  Recomendações para melhoria.  
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7.3 SAÍDAS 

A saída da revisão pela gestão deve incluir quaisquer decisões, iniciativas ou acções relativas 

a: 

 a) Melhoria da eficácia do sistema integrado de gestão e dos seus processos; 

b) Melhoria relacionada com os requisitos das partes interessadas; 

c) Necessidades de recursos que permitam a melhoria do sistema integrado de gestão e dos 

seus processos; 

d) Alterações na política, objectivos, desempenho, recursos ou outros elementos do sistema 

integrado de gestão.  

As saídas relevantes da revisão pela gestão devem ser disponibilizadas para comunicação e 

consulta. 

 

 

 

 


