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Actividade 2 (em grupo):

De acordo com o material disponibilizado 

pelo formador, organize as etapas de um 

processo de certificação.  

3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 
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ORDEM CORRETA DAS ETAPAS:

1. A empresa opta pela certificação do SGQ;

2. Escolha do organismo certificador;

3. Candidatura;

4. Formalização da candidatura;

5. Análise;

6. Candidatura aceite;

7. Marcação e envio do plano da auditoria;

3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 



3

ORDEM CORRETA DAS ETAPAS:

8. Auditoria de concessão ou Auditoria inicial;

9. Entrega do relatório;

10.A organziação responde às ações corretivas;

11.Análise;

12.Emissão do certificado;

13.Auditoria de seguimento;

14.Auditoria de renovação.

3 – PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 
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www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en
TERMOS E DEFINIÇÕES ISO 9000:2015
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3 – QUALIDADE TOTAL: ISO 9001:2015

A estrutura da ISO 9001 é dividida em dez seções. As três

primeiras são introdutórias e as sete últimas contêm os requisitos

para o SGQ:

Seção 4: Contexto da organização

Seção 5: Liderança

Seção 6: Planeamento

Seção 7: Suporte

Seção 8: Operacionalização

Seção 9: Avaliação de desempenho

Seção 10: Melhoria



7

3 – QUALIDADE TOTAL: ISO 9001:2015

SEÇÃO 4 – CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

Esta seção fala sobre os requisitos para se compreender a

organização e o seu contexto.

Ela inclui os requisitos para identificar assuntos internos e

externos, identificar as partes interessadas e as suas expectativas,

definir o foco central do SGQ e identificar os seus processos e

como eles interagem.
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3 – QUALIDADE TOTAL: ISO 9001:2015

SEÇÃO 5 - LIDERANÇA

Esta seção é direcionada à gestão de topo, mas aplica-se aos

restantes líderes.

A gestão de topo precisa demonstrar um compromisso com o

SGQ, garantindo o foco no cliente, definindo e comunicando a

Política de Qualidade e atribuindo papéis e responsabilidades a

toda a organização.
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3 – QUALIDADE TOTAL: ISO 9001:2015

SEÇÃO 6 - PLANEAMENTO

Esta seção fala que os riscos e as oportunidades do SGQ na

organização precisam ser avaliados, e os objetivos de qualidade

para a melhoria precisam ser identificados, bem como é

necessário serem elaborados planos para alcançar esses

objetivos.
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3 – QUALIDADE TOTAL: ISO 9001:2015

SEÇÃO 7 - SUPORTE

Esta seção lida com a gestão de todos os recursos para o SGQ,

incluindo o controlo de recursos humanos, de edifícios e de

infraestruturas, do ambiente de trabalho, de recursos de

monitorização e medição e do conhecimento organizacional. A seção

também inclui requisitos sobre competência, consciencialização,

comunicação e controlo de informações documentadas (os

documentos e registos necessários para os seus processos).
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3 – QUALIDADE TOTAL: ISO 9001:2015

SEÇÃO 8 - OPERACIONALIZAÇÃO

Esta seção fala de todos os aspectos relacionados com o

planeamento e com a criação do produto ou serviço.

Esta seção inclui requisitos de planeamento, revisão de requisitos

de produtos, design, controlo de fornecedores externos, criação e

exposição do produto ou serviço e controlo de saídas de

processos não conformes.
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3 – QUALIDADE TOTAL: ISO 9001:2015

SEÇÃO 9 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Esta seção fala sobre os requisitos necessários para garantir

que a empresa está a conseguir monitorizar o seu SGQ

(verificar se está funcionando bem).

Inclui a monitorizaçao e a medição dos seus processos, avaliação

da satisfação do cliente, auditorias internas e análise crítica

contínua do SGQ pela Direção.
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3 – QUALIDADE TOTAL: ISO 9001:2015

SEÇÃO 10 - MELHORIA

Esta última seção inclui os requisitos necessários para

melhorar o SGQ de uma empresa ao longo do tempo.

A organização deve determinar e selecionar oportunidades de

melhoria e implementar quaisquer ações necessárias para

satisfazer os requisitos dos clientes e aumentar a sua satisfação.
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3 – QUALIDADE TOTAL: ISO 9001:2015

QUE FERRAMENTAS PODEMOS USAR 

PARA IMPLEMENTAR UM SGQ OU 

MESMO PARA RESOLVER NÃO-

CONFORMIDADES?
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3 – FERRAMENTAS DA QUALIDADE

A necessidade de adoção de alguma ferramenta, poderá ser

para:

• analisar algum problema;

• estabelecer algum sistema de

controlo;

• implementar alguma ação

prática;
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3 – FERRAMENTAS DA QUALIDADE

EXEMPLOS:
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3 – FERRAMENTAS DA QUALIDADE

FLUXOGRAMA DE PROCESSOS - é uma representação gráfica que

descreve os passos e etapas sequenciais de um determinado

processo.

EXEMPLO: Um gerente comercial de uma loja, de roupa, quis passar

para o papel o processo de vendas, da loja, para entender como é o

retrato atual deste processo. Para isso, ele elaborou um fluxograma de

processos, com base no que é feito atualmente.
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3 – FERRAMENTAS DA QUALIDADE

A principal análise após desenhar o fluxograma do

processo, foi que poderiam ser incluídas novas

atividades para tentar melhorar o processo,

principalmente para os clientes que “não solicitaram

nenhuma informação”.
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