
Resumo 

A competição num cenário globalizado exige das empresas elevada flexibilidade e uma capacidade 

crescente para aproveitar as últimas tecnologias e os mais recônditos nichos de mercado. As 

empresas, respondendo a requisitos de especialização, flexibilidade e rapidez de resposta, poderão 

ter que se agrupar em Empresas Extendidas/Virtuais, formadas de acordo com as necessidades de 

cada momento, com uma existência, eminentemente temporária e estando sempre em contínua 

evolução. Uma tal reconfiguração contínua de processos e organização requer uma infra-estrutura 

baseada numa arquitectura flexível, permitindo a integração de comunicações e suportando trabalho 

cooperativo, modelização de processos, simulação, gestão de fluxos de trabalho, monitorização de 

processos e controlo e gestão da informação.  

Um desafio actual é, numa época em que a qualidade já não é um factor de diferenciação mas um 

requisito básico, como é que empresas "temporárias" e sem passado podem competir oferecendo 

garantia de qualidade? Pretende-se neste trabalho apresentar uma estratégia de integração da 

garantia da qualidade na modelação da empresa virtual, tendo como base de partida as normas ISO 

9000, e um modelo de certificação adaptado a esta nova realidade, em que a constante mudança e a 

ausência de histórico são preponderantes.  

Abstract 

In the global market, Small and Medium Enterprises (SMEs) face increasing competition from big 

corporations, which not only have enormous resources but can also easily leverage large economies 

of scale. The virtual enterprise is often presented as a possible solution for the SMEs to achieve a 

global reach without compromising their independence. Within the scope of virtual and networked 

enterprises, this thesis introduces a novel methodology for the integration of quality management into 

enterprise modelling and allowing for quality certification of the whole enterprise. This is especially 

important because quality certification is becoming mandatory in nearly any market.  

ISO 9001 :2000, the most widely used quality management system standard in the world, is presented 

as an interesting starting point for the virtual enterprise quality management system implementation 

and certification. Further requirements include broadening the scope of de quality management 

system to include the whole enterprise lifecycle, from its creation to decommission.  

Current audit procedures have to be adapted to this new environment, and it is proposed a continuous 

real-time third party auditing mechanism fully integrated into the virtual enterprise models. A 

pilot/simulator, implemented in a small health-care virtual enterprise, is used to better illustrate this 

new environment.  


