
Resumo  

O presente trabalho tem por objectivo fazer uma proposta para um Manual de Qualidade de um 

ECFO teórica, que caracterize a empresa nos seus aspectos gerais (Organização Interna e Política 

Geral), e defina as funções e procedimentos associados ao Sistema de Qualidade.  

Os Manuais de Qualidade são, como é sabido, peças obrigatórias para todas as empresas que 

pretendam atingir a certificação.  

A base teórica genérica foi obtida em diversos livros, publicações e trabalhos da especialidade [1], [2], 

[3], [12], [13].  

Para a base teórica específica e de enquadramento, seguiu-se o especificado nas normas 

Portuguesas EN 29 000 [7] a [11], estabelecidas pelo Comité Europeu de Normalização (CEN) e 

traduzidas para português pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ), que definem os modelos dos 

Sistemas de Gestão da Qualidade de Aplicação Geral. Refira-se também a adopção de alguns 

conceitos descritos na NP-2732 (Garantia de Qualidade - Guia para Elaboração de um Manual da 

Qualidade)[13].  

O trabalho foi desenvolvido e organizado do seguinte modo:  

PARTE I - INTRODUÇÃO  

Nesta parte faz-se uma referência muito breve ás causas e motivações que deram origem à 

implementação dos Sistemas de Qualidade no sector da Construção em Portugal, sendo o 

aparecimento das ECFO, motivada em certa medida pela dinâmica em curso.  

PARTE II - QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO  

Pretende-se dar uma prespectiva global da problemática da Gestão e Controle de Qualidade no 

sector da construção, dando atenção à situação portuguesa, atendendo ás particularidades do sector, 

aos objectivos a atingir, aos custos para obtenção de qualidade e da não qualidade, e aos 

instrumentos da política da qualidade.  

PARTE III - MANUAL DE QUALIDADE  

Esta parte inicia-se com uma introdução geral, seguida do relato das metodologias adoptadas na 

elaboração do Manual de Qualidade, fazendo-se referência à norma EN 29004 [11], (com as suas 

linhas de orientação) e a sua correspondência com a norma EN 29001 [8], (que se aplicou 

especificamente às actividades das ECFO). Os itens seguintes descrevem a estrutura proposta para 

o Manual de Qualidade, desenvolvendo então os vários requesitos a tratar.  

PARTE IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS . CONCLUSÃO  

Referem-se algumas das dificuldades sentidas no desenvolvimento do trabalho, nomeadamente no 

que diz respeito à falta de documentos de referência e dificuldade de balizamento da actual proposta, 

de forma a torná-la uma peça com interesse de aplicação prática e não apenas um exercício teórico.  



Indicam-se algumas pistas para posteriores desenvolvimentos. Faz-se uma descrição das 

consequências e aspectos a considerar na implementação de um Manual de Qualidade.  

PARTE V - BIBLIOGRAFIA  

Registam-se as principais obras, publicações e trabalhos consultados.  


