
Resumo 

A qualidade tornou-se um factor diferenciador num mercado cada vez mais global e 

competitivo. Factores, tais como, menores custos, prazos mais reduzidos, maior 

previsibilidade e maior satisfação dos colaboradores, dos clientes e dos utilizadores, e 

melhor garantia de qualidade, exigem a melhoria permanente dos processos de 

desenvolvimento do software. 

A norma de Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2000 é um instrumento de gestão 

que, baseando-se nos princípios da gestão da qualidade, advoga a satisfação dos clientes 

e a melhoria contínua. 

Esta norma de reconhecimento internacional é muito genérica, não estando totalmente 

adaptada ao sector do software. Neste âmbito, foi publicada em 2004 a norma 150 9000-3, 

que define um conjunto de orientações para a aplicação da I 5 0  9001:2000 ao 

desenvolvimento, fornecimento, instalação e manutenção de software e serviços de 

suporte relacionados. No entanto, esta norma não especifica concretamente a forma de 

colocar em prática cada um dos requisitos da ISO 9001:2000. Este trabalho pretende suprir 

esta falta, centrando-se numa proposta de uma metodologia de aplicação da ISO 

9001:2000 em empresas de concepção e desenvolvimento de software. 

Com base numa experiência concreta e no estudo e análise das normas ISO 9001:2000, 

ISO 9004:2000 e ISO 9000-3:2004, estabeleceu-se um conjunto de boas práticas, descritas 

no documento "Guia para a implementação da ISO 9001:2000 ao desenvolvimento de 

software". 

Abstract 

Quality is a differentiating factor in an increasingly global and competitive market. Factors 

such as lower costs, shorter deadlines, higher predictability, higher satisfaction of 

employees, customers and users, and a better guarantee of quality, require a permanent 

improvement in software development processes.  

The Quality Management System standard ISO 9001:2000 is a management system 

based on quality management principles, which defends customer satisfaction and 

continuous improvement.  

This internationally recognised standard is very generic and is not completely adapted to 

the software area. The standard ISO 9000-3 was published In this context, in 2004. I t  

gives some guidelines on the application of I50 9001:2000 to the development, supply, 

installation and maintenance of software and related support services. However, this 



standard doesn't specify clearly how each requirement of ISO 9001:2000 should be put 

into practice. This project aims at compensating for this shortage, proposing a 

methodology to apply ISO 9001:2000 to companies which design and develop software.  

Having as base concrete experience and the study and analysis of standards ISO 

9001:2000, ISO 9004:2000 and ISO 9000-3:2004, some good practices have been 

established, which are described In detail in the document "Guia para implementação da 

ISO 9001:2000 ao desenvolvimento de software" (Guide do the implementation of ISO 

9001:2000 in software development).  


