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Resumo 

 

O laboratório LTA é um organismo de ensaios/inspecções a veículos de todas as categorias e 

pretende, no âmbito do projecto realizado, submeter-se ao processo de Acreditação, de acordo 

com os referenciais normativos NP EN ISO/IEC 17020 e NP EN ISO/IEC 17025, relativos às 

actividades de inspecção e ensaio, respectivamente. 

O projecto, intitulado “Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade”, englobou duas 

fases de trabalho complementares. Numa fase inicial pretendeu-se, através de uma gestão 

documental e da elaboração dos documentos necessários, preparar o LTA para a sua primeira 

auditoria externa de concessão. Nesta fase foi dada especial importância à implementação do 

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) na empresa, familiarizando os seus colaboradores 

com toda a documentação e incutindo-lhes as boas práticas. A segunda fase, mais específica, 

incidiu na elaboração de documentação técnica referente a um novo ensaio e sua 

implementação de acordo com as exigências impostas pelos referenciais adoptados. Foram 

elaboradas as necessárias instruções de trabalho, entre outros documentos técnicos, que foram 

posteriormente integrados no SGQ. 

O trabalho realizado permitiu reconhecer a mais-valia proveniente da implementação de um 

SGQ e possibilitou o confronto com a mudança proveniente da prática desse sistema, tanto na 

área de gestão como na área técnica da empresa.  

A implementação de um SGQ no LTA permitiu, através da acreditação dos serviços que 

realiza, beneficiar todos os clientes internos e externos da empresa, permitindo uma melhoria 

contínua e um bom funcionamento do laboratório, através de uma organização interna 

eficiente.  

O projecto desenvolvido permitiu igualmente o reconhecimento dessa melhoria interna por 

parte dos seus colaboradores e da sua consciencialização para a importância de que o 

laboratório acreditado reflecte a conformidade de serviços, provocando, através de uma gestão 

organizada de recursos, uma maior credibilidade externa, atraindo os clientes e criando cada 

vez mais uma imagem de qualidade. 

O presente relatório descreve as etapas e resultados do projecto desenvolvido no LTA, em 

Braga, no período entre 3 de Março a 4 de Julho do ano de 2008.  
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Abstract 

 

The LTA laboratory is an entity for testing and inspection of all categories of vehicles and it 

aims, within the scope of this project, to undergo a process of accreditation under the 

normative referentials NP EN ISO/IEC 17020 and NP EN ISO/IEC 17025, related to 

inspection and testing activities respectively. 

The project, entitled “Implementation of a Quality Management System”, included two 

complementary work phases. On an initial phase the aim was, through documentation 

management and elaboration of the necessary documents, to prepare LTA for its first external 

concession audit. In this phase special care was given to the Quality Management System 

(QMS) implementation on the company, getting the collaborators acquainted with all 

documentation and good practices. 

A more specific second phase was focused on the elaboration of the technical documentation 

concerning the implementation of a new test, according to the requirements of the adopted 

referentials. The necessary work instructions, among other technical documents, were 

elaborated and later integrated in the QMS. 

The work performed allowed to recognise gains due to the implementation of a QMS and 

showed the changes derived from this practice in the company, both in management and 

technical areas. 

The implementation of a QMS in LTA allowed, through the accreditation of the available 

services, the benefice of the company´s internal and external clients, leading to the continuous 

improvement and a better performance of the laboratory, thanks to an efficient internal 

organization. 

The developed project also permitted its collaborators to recognize the internal improvements 

made and the importance that an acreditated laboratory reflects on the conformity of services, 

causing, through an organized management of resources, a better external credibility, 

attracting clients and creating higher quality standards. 

The present report describes the project stages and results developed in LTA, in Braga, 

between March, 3, and July, 4, 2008.        
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Lista de Siglas 

 
Tabela 1 – Lista de Siglas 

Sigla Descrição 

LTA Laboratório de Tecnologia Automóvel 

NP Norma Portuguesa 

EN Norma Europeia 

ISO International Standardisation Organisation 

IEC International Electrotechnical Commission 

SGQ Sistema de Gestão da Qualidade 

CEE Comunidade Económica Europeia 

IMTT Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres 

Categoria M Veículos a motor concebidos e construídos para o transporte de 

passageiros, com, pelo menos, quatro rodas. 

Categoria N Veículos a motor concebidos e construídos para o transporte de 

mercadorias, com, pelo menos, quatro rodas. 

Categoria O Reboques, incluindo os semi-reboques 

Categoria L Veículos a motor de duas ou três rodas. 

Categoria M2 Veículos concebidos e construídos para o transporte de passageiros, 

com mais de oito lugares sentados além do lugar do condutor e uma 

massa máxima não superior a cinco toneladas. 

Categoria M3 Veículos concebidos e construídos para o transporte de passageiros, 

com mais de oito lugares sentados além do lugar do condutor e uma 

massa máxima superior a cinco toneladas. 

IPAC Instituto Português de Acreditação 

NC Não Conformidade 

MGQ Manual de Gestão da Qualidade 

SI Sistema Internacional de Unidades 
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EA Equipa Auditora 

AC Acção Correctiva 

PAC Plano de Acções Correctivas 

PG Procedimento de Gestão 

PT Procedimento Técnico 

DQ Director da Qualidade 

IT Instrução de Trabalho 

FT Ficha Técnica 

DT Director Técnico 
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1.Introdução 

 

Actualmente, os veículos a motor destinados ao transporte de passageiros ou mercadorias 

devem apresentar determinadas características técnicas, fixadas por prescrições que variam 

consoante os Estados-Membros da Comunidade Económica Europeia (CEE). 

O controlo do cumprimento dessas prescrições técnicas é efectuado tradicionalmente antes da 

comercialização do veículo. O reconhecimento por cada Estado-Membro do controlo 

efectuado pelos outros Estados-Membros implica a introdução de um processo de 

homologação comunitária para cada modelo de veículo. 

O processo de homologação deve permitir a cada Estado-Membro verificar que cada modelo 

de veículo foi submetido aos controlos previstos nas directivas aplicáveis, sendo que tais 

resultados são registados num certificado de homologação (Directiva 70/156/CEE). 

Assim, os progressos técnicos devem ser normalizados através de documentos adequados e as 

competências técnicas dos laboratórios que efectuam as referidas homologações devem ser 

avaliadas. Esta avaliação baseia-se na acreditação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 

dessas entidades. 

Neste contexto, o Laboratório de Tecnologia Automóvel (LTA), surge como um organismo 

que pretende demonstrar as suas actuais preocupações com a qualidade dos seus serviços e 

evidenciar, perante o mercado, a sua competência através de um SGQ coerente com padrões 

estabelecidos internacionalmente. 

A implementação do SGQ no laboratório e o seu contínuo acompanhamento visam garantir, 

com recurso à acreditação, que os serviços prestados e as características de funcionamento 

inerentes à empresa cumprem os requisitos da legislação aplicável. 

No âmbito deste projecto, o LTA e os seus colaboradores têm como objectivo dotar a 

instituição de uma estrutura técnica e de gestão que permitam ao laboratório obter todo o 

reconhecimento necessário para a realização da sua actividade, destacando-se no actual 

mercado, pela exclusividade de serviços na área automóvel. 
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1.1.1 Missão e Objectivos 

O LTA pretende, através da prática de serviços acreditados de acordo com as exigências 

legais, obter resultados que aumentem a satisfação e que garantam a confiança dos clientes e 

também de todos os colaboradores. Pretende, através de boas práticas profissionais, prestar 

serviços de qualidade aos seus clientes. 

Do mesmo modo, a empresa pretende cumprir requisitos legais, normativos e dos clientes, 

permitindo desta forma uma evolução constante na actividade que desempenha, contribuindo 

para a segurança rodoviária. 

Por outro lado, a empresa tem como princípio orientador a familiarização dos seus 

colaboradores com o SGQ, garantindo a sua aplicação no trabalho realizado e alertando para 

os benefícios resultantes dessa prática. Pretende defender que o respeito pelo SGQ permite 

reunir as condições para o reconhecimento externo e para uma organização interna benéfica. 

 

1.1.2 Organigrama Estrutural 

O laboratório está organizado com base na estrutura que se segue na figura 3. As relações 

hierárquicas estão representadas pelo traço contínuo e as relações funcionais a traço 

interrompido. 

 
Figura 3 - Organigrama Estrutural do Laboratório 
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1.2 A Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade no LTA 

A necessidade da implementação de um SGQ adequado ao tipo e âmbito dos serviços 

prestados pelo LTA, obriga a definir e documentar a política e os objectivos do laboratório, 

bem como o seu comprometimento com a qualidade. 

A implementação do SGQ baseou-se nas normas NP EN ISO/IEC 17020, referente a 

inspecção/verificação e NP EN ISO/IEC 17025 relativa a ensaios e incluiu a elaboração da 

documentação necessária cumprindo os requisitos por elas impostos, preparando o laboratório 

para a acreditação dos seus serviços, junto das entidades competentes. 

O objectivo primordial do projecto foi, através de toda a gestão documental, preparar o 

laboratório para a sua acreditação, uma vez que este reconhecimento é um requisito legal 

imposto pela entidade que regula a actividade (IMTT). 

Deste modo, o ponto de partida foi a familiarização com as referidas normas, tendo em conta 

a estrutura do laboratório e a consequente concepção e desenvolvimento de ensaios e 

verificações, de acordo com os requisitos técnicos e legais e tendo sempre em conta o 

interesse dos clientes.  

O projecto incluiu a revisão, a reformulação e o apoio à implementação do SGQ. Foi criado 

um conjunto de documentos que pretende beneficiar a empresa, garantindo que um SGQ 

fundamentado em referenciais normativos adequados confere ao LTA uma evolução 

qualitativa. 

A realização de uma auditoria externa, nomeadamente uma auditoria de concessão, levada a 

cabo pela entidade acreditadora, o Instituto Português da Acreditação (IPAC), permitiu 

efectuar a validação do SGQ através da análise dos procedimentos de gestão e da sua 

adequabilidade ao tipo de organização, assim como da sua correcta implementação na 

empresa. 

Por sua vez, a validação do ensaio em processo de implementação, concretizou-se com a 

realização de um ensaio num veículo real, posterior à auditoria de acreditação, que permitiu 

testar a coerência e conformidade do procedimento técnico elaborado, assim como comprovar 

a adequabilidade dos equipamentos seleccionados e das instruções de trabalho e fichas 

técnicas elaboradas. 

O projecto pretendeu definir objectivos, responsabilidades, canais de comunicação e acções 

de seguimento, vindo a traduzir-se num conjunto de regras de vivência na empresa. 
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Terminado o projecto, a sua implementação deve garantir vantagens quer a nível interno da 

empresa quer a nível externo. O respeito pelo SGQ e a acreditação dos serviços do 

laboratório, para além de garantirem uma maior credibilidade face aos clientes externos, 

devem actuar como um factor de motivação interno, uma vez que as actividades se realizam 

de uma forma mais organizada e eficaz. 

Esperaram-se como principais resultados não só o desenvolvimento de toda a documentação 

do SGQ de acordo com os referenciais normativos definidos, mas também a sua difusão, 

implementação, monitorização e avaliação de eficácia no seio da empresa. 

 

1.3 Estrutura do relatório 

O presente capítulo pretende fazer uma abordagem introdutória ao projecto que foi 

desenvolvido no LTA. É feita a apresentação da empresa de uma forma geral, introduzidos os 

temas que serão abordados e os objectivos a atingir. 

No segundo capítulo são definidos os conceitos teóricos mais importantes no âmbito da teoria 

subjacente à implementação de sistemas de qualidade e acreditação. O seu conteúdo pretende, 

de forma clara, esclarecer a interligação de conceitos e tornar assim a temática e a 

metodologia aplicada no projecto mais perceptíveis. 

A metodologia aplicada na elaboração de documentos do SGQ é descrita no terceiro capítulo. 

Neste, é evidenciada a situação da empresa no começo do desenvolvimento do projecto e o 

trabalho realizado de acordo com a proposta efectuada. O capítulo é dividido em duas partes 

enfatizando numa primeira parte a gestão documental, que abarca todos os serviços da 

empresa e numa segunda parte uma vertente técnica específica de um novo ensaio em 

processo de implementação no laboratório. 

No quarto capítulo são apresentados os documentos resultantes do SGQ e são referidos outros 

resultados do trabalho efectuado. O capítulo quinto descreve as conclusões daí resultantes e as 

perspectivas de trabalho futuro no contexto do projecto desenvolvido. 
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2. Fundamentos Teóricos 

 

Desde sempre que as preocupações com a qualidade existem e são intrínsecas à natureza do 

ser humano. O trabalho bem feito pertence à nossa cultura. Actualmente, devido às constantes 

mutações e crescente concorrência entre produtos, mercados, serviços e pessoas, a capacidade 

de antecipar e de desenvolver qualificações torna-se indispensável. 

O termo “Qualidade” é um termo frequentemente referido nos mais diversos contextos e 

situações e na maior parte delas com objectivos diferentes. É, portanto, susceptível de 

diferentes percepções, abordagens e tipos de análise, pelo que não se torna fácil a sua 

definição. 

Numa primeira abordagem pode dizer-se que a qualidade é “conformidade em relação a 

especificações e parâmetros definidos, conhecidos por todos na empresa e estabelecidos pelos 

clientes, em permanente revisão para que se encontrem em cada momento dinamicamente 

ajustados às suas reais necessidades” (Marques, 1997). Apesar de aparentemente completa e 

abrangente, esta definição é insuficiente para abarcar tudo o que é ou pode ser qualidade 

porque ao mesmo tempo que se referem conceitos de conformidade e de satisfação de 

necessidades, também um estado de espírito, uma forma de estar, pensar ou agir podem ser 

traduzidos neste contexto de qualidade. 

No âmbito empresarial, deve entender-se a qualidade como um eixo principal que atravessa 

todas as actividades e todos os serviços da entidade, pública ou privada, e que muito pode 

contribuir para que ela se organize adequadamente com vista a poder responder ao mercado 

com eficácia e rapidez. Isto implica, que a empresa não só se capacite para satisfazer as 

necessidades dos seus clientes (actuais e potenciais), mas também dos seus colaboradores 

(porque sem colaboradores satisfeitos dificilmente haverá clientes satisfeitos) e dos seus 

accionistas, que pretendem uma remuneração atractiva para os capitais investidos (Marques, 

1997). 

A qualidade implica uma mudança de atitude. Implica fornecer para além do desempenho dos 

serviços, um valor acrescentado na sua execução adaptando-os cada vez mais às expectativas 

dos consumidores. É cada vez mais importante, neste âmbito, a inovação, a proximidade com 

o cliente e uma espécie de “gestão dinâmica” da qualidade (Sarsfield, 2005). 
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A gestão da qualidade exige que se verifique um conjunto de condições, sendo que as 

principais são a existência de procedimentos predefinidos, o cumprimento dos mesmos e o 

registo e avaliação sistemática dos resultados da qualidade. 

Por sua vez, um sistema traduz a ideia de que vários componentes elementares, 

independentes, inter-actuam e formam um todo coerente com um objectivo comum. É esse 

sistema que age como um todo, o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), que permite dirigir 

e controlar uma organização no que respeita à qualidade.  

O desenvolvimento e a implementação de um SGQ compreendem diversas etapas, entre as 

quais as seguintes: 

 

 Determinação das necessidades e expectativas dos clientes e de outras partes 

interessadas; 

 Estabelecimento da política da qualidade e dos objectivos da qualidade; 

 Definição de processos e responsabilidades necessárias para atingir os objectivos da 

qualidade; 

 Determinação e disponibilização dos recursos necessários para atingir os objectivos 

da qualidade; 

 Estabelecimento de métodos para medir eficácia e eficiência de cada processo; 

 Aplicação destas medidas para determinar a eficácia e eficiência de cada processo; 

 Identificação dos meios de prevenção de Não Conformidades (NC´s) e eliminação 

das suas causas; 

 Estabelecimento e aplicação de um processo para a melhoria contínua do SGQ. 

 

Uma organização que contemple um SGQ com uma abordagem pelas etapas referidas 

transmite confiança acerca da capacidade dos seus processos e da qualidade dos seus serviços. 

Esta atitude pode levar não só ao aumento da satisfação de clientes e de outras partes 

interessadas, mas também ao sucesso da empresa (Norma NP EN ISO 9000). 

Formalizar um SGQ compreende um conjunto de procedimentos organizacionais e regras 

documentadas capazes de garantir que as actividades importantes para a qualidade decorrem 

de forma controlada e organizada. Este objectivo tem como meta importante a elaboração do 
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Manual de Gestão da Qualidade (MGQ) onde se definem a política, o sistema e as práticas de 

qualidade de organização. 

De outro modo, a formalização do SGQ inclui a elaboração da documentação associada ao 

sistema, seguindo determinados padrões, criando directrizes e condições gerais para todos os 

serviços e especificando também requisitos e instruções no âmbito de cada serviço individual 

(Pires, 2000). Trabalhar com um SGQ é trabalhar com gestão de informação de uma 

organização, controlando-a. 

Para cada actividade há aspectos técnicos e aspectos de gestão, sendo que se devem definir 

responsabilidades e elaborar procedimentos adequados de acordo com cada um desses 

aspectos. 

Neste sentido, o LTA para além do MGQ contempla os procedimentos de gestão que 

abrangem a organização do serviço na sua globalidade e os procedimentos técnicos, 

específicos de cada serviço que executa, responsáveis pela coordenação dos requisitos 

essenciais ao bom desempenho nesse serviço. O objectivo do laboratório na formalização do 

SGQ é a acreditação dos seus serviços que de forma dinâmica vão sendo implementados, 

sendo esta no LTA uma condição para a autorização da execução dos seus serviços. 

Ao referir que o SGQ tem de seguir determinados padrões nacionais e internacionais, 

interessa referir o termo normalização. A normalização é assegurada pela preparação de 

normas e outros documentos técnicos indispensáveis à definição, realização e verificação das 

características que os produtos/serviços devem cumprir. A actividade normativa permite a 

passagem da mera opinião, proveniente do senso comum, sobre a qualidade de um 

determinado produto ou serviço, para uma objectivação largamente consensual a esse 

respeito. Permite ainda, estabelecer os métodos e as técnicas que sustentam a verificação das 

características de conformidade (Cabral, 2002). 

O objectivo da normalização é o estabelecimento de soluções, por consenso das partes 

interessadas, para assuntos que têm carácter repetitivo, tornando-se uma ferramenta poderosa 

na autodisciplina e na simplificação de assuntos. As normas são referências utilizadas em 

processos de legislação, certificação, acreditação, metrologia e outros. São documentos 

estabelecidos por consenso e aprovados por um organismo reconhecido e fornecem regras e 

linhas de orientação, para actividades e seus resultados, garantindo um nível de ordem óptimo 

num dado contexto (Decreto-Lei 140/2004 de 8 de Junho). 
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As normas ISO (International Standardisation Organisation) da série 9000 publicadas desde 

1987 estabelecem um conjunto uniforme e consistente de procedimentos, elementos e 

requisitos de aplicação universal, oferecendo uma base para a concepção, implementação, 

avaliação, especificação e certificação de Sistemas da Qualidade e proporcionam uma 

linguagem comum nas relações comerciais (Pires, 2000). Estas normas descrevem requisitos e 

elementos que os sistemas da qualidade devem compreender mas cabe a cada organização em 

concreto conceber o melhor modo como eles devem ser implementados. Isto porque, o 

sistema da qualidade em cada empresa é influenciado pelos objectivos particulares desta, 

produtos e processos, bem como pelas suas práticas específicas. Cada organização é 

igualmente responsável pelo acompanhamento e a avaliação do seu sistema de qualidade. 

As normas da série 9000 são as mais usadas para fornecer a estrutura de um sistema de 

qualidade, dado que, não são mais do que um sistema de bom senso, bem documentado, que 

assegura consistência e aperfeiçoamento de práticas e procedimentos de trabalho para os 

produtos fabricados/serviços realizados. Estes referenciais normativos são a base para a 

actividade da certificação das entidades empresariais.  

Para que uma organização seja dirigida no sentido de melhores desempenhos, estes 

referenciais da família ISO 9000, identificam princípios de gestão da qualidade, para garantir 

que uma organização seja dirigida e controlada de forma sistemática e transparente (Norma 

NP EN ISO 9000). 

De acordo com um dos princípios de gestão da qualidade evidenciados nesta família de 

normas, os resultados são atingidos de forma mais eficiente quando as actividades e os 

recursos associados são geridos como um processo. Outro principio associado a este é saber 

identificar, compreender e gerir os processos inter-relacionados como um sistema, para que a 

organização atinja os seus objectivos com eficácia e eficiência. A identificação e gestão 

sistemática dos processos de uma entidade e, em particular, das interacções entre estes 

processos, constituem a designada “abordagem por processos” (Norma NP EN ISO 9000). 

Neste contexto, o conjunto de actividades desenvolvidas no LTA, constituem processos que 

interactuam e que transformam entradas em saídas, encontrando-se formalmente 

documentados. Numa abordagem geral e atendendo à actividade da entidade em que se 

desenvolveu o projecto, apresenta-se na figura 4 o modelo de gestão do processos da empresa. 
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Figura 4 – Modelo de abordagem por processos do LTA 

 

O LTA pretende através desta abordagem, trabalhar na área da qualidade, na gestão de infra-

estruturas e na gestão estratégica que servem de input à gestão das actividades que realiza, 

demonstrando abarcar deste modo, os princípios de gestão pela qualidade total, referidos na 

norma ISO 9000. 

A intenção das empresas em evidenciar a sua competência passa por um reconhecimento 

exterior. Deste modo, a certificação é uma das actividades para esse reconhecimento e para a 

avaliação da conformidade. As empresas certificadas evidenciam que as exigências são 

respeitadas e demonstram a sua consciência para a qualidade entre a equipa colaboradora, 

reconhecendo a vantagem de um bom uso de tempo e de recursos e da redução de perdas e 

falhas. Assumem-se capazes para admitir a conformidade dos seus serviços (norma NP EN 

ISO/IEC 17020). 

Para muitas empresas, a certificação do SGQ constitui um incentivo para melhorar, não 

constituindo só um objectivo final a atingir. Esta actividade de avaliação é assim entendida 

não como uma espécie de fardo burocrático, mas como uma decisão estratégica para o 

sucesso, diminuindo erros e custos e aumentando a produtividade, a quota de mercado e a 
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satisfação quer dos clientes como dos colaboradores. O objectivo principal de um projecto de 

formalização do SGQ deverá ser o de melhorar a qualidade e não apenas o de certificar a 

empresa (Sarsfield, 2005). 

Mas interessa, ao abarcar o tipo de entidade que é o LTA, referir a actividade designada por 

acreditação. Isto porque, aos laboratórios de ensaios, verificações e calibrações, interessa não 

só avaliar a conformidade dos serviços prestados, como reconhecer a competência técnica do 

organismo e seus técnicos, para exercer as actividades da avaliação dessa conformidade. 

Quer a acreditação, quer a certificação, são actividades que asseguram a existência de 

sistemas da qualidade numa entidade, o que internacionalmente é aceite como evidência de 

credibilidade de gestão empresarial, mas que se diferenciam quer quanto aos objectivos, quer 

quanto aos respectivos referenciais normativos. 

No que concerne aos laboratórios de ensaios, verificações e calibrações, a disponibilidade de 

um SGQ constitui indicação necessária, mas não suficiente, sendo imprescindível demonstrar 

a competência técnica do laboratório. Neste tipo de entidades, torna-se necessário exibir aos 

seus clientes que os certificados de calibração e os relatórios de ensaios são metrologicamente 

confiáveis. O instrumento que permite que essa competência seja assegurada é a acreditação, 

a qual requer os seguintes parâmetros: 

 

 Rastreabilidade dos padrões do laboratório ao Sistema Internacional de Unidades 

(SI); 

 Adequação aos métodos e práticas internacionais; 

 Pertinência dos procedimentos; 

 Uso adequado de equipamentos; 

 Instalações apropriadas; 

 Capacitação profissional do pessoal do laboratório. 

 

Assim, no que respeita à formalização de credibilidade laboratorial, o instrumento a ser 

adoptado não deve ser a certificação do SGQ do laboratório mas sim a sua acreditação, uma 

vez que esta, além do SGQ, também atesta a competência do laboratório (norma NP EN 

ISO/IEC 17020). 
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A referida norma, estabelece cuidadosamente os requisitos necessários à qualidade de serviço, 

e engloba não só os requisitos respeitantes ao acto de inspecção em si, mas também os 

requisitos administrativos, os de integridade, imparcialidade, independência e 

confidencialidade, do pessoal que integra a empresa e das condições de trabalho destes. 

No mesmo contexto, a norma NP EN ISO/IEC 17025 estabelece os requisitos gerais de 

competência para laboratórios de ensaio e calibração. É uma norma que visa estabelecer 

ferramentas da qualidade para o sector laboratorial. Os organismos de acreditação que 

reconheçam a competência de laboratórios de ensaio e calibração devem recorrer a este 

referencial normativo como base para esse reconhecimento. 

Nesta norma houve a necessidade de incluir todos os requisitos da norma ISO 9001 relevantes 

para o âmbito dos serviços de ensaio abrangidos pelo sistema de gestão do laboratório.   

A secção de requisitos de gestão (secção 4) da NP EN ISO/IEC 17025, especifica as 

exigências de gestão e a secção de requisitos técnicos (secção 5) especifica as condições de 

aptidão técnica para o tipo de ensaios e/ou calibrações realizados pelo laboratório. 

Os laboratórios que desejem demonstrar toda a sua competência devem implementar um SGQ 

que esteja de acordo com este último referencial normativo, cuja filosofia principal é a 

padronização e manutenção do conhecimento no sistema por meio da utilização de 

procedimentos, instruções de trabalho e registos. 

A prestação de serviços no LTA, além dos referenciais normativos mencionados, suporta-se 

essencialmente nas directrizes comunitárias, regulamentos internacionais e na legislação 

nacional, sendo estes referenciais escolhidos de acordo com a especificidade de cada serviço. 

Face ao exposto, interessa perceber, depois de introduzido o conceito de acreditação, como é 

realizada esta acção, assim como entender o modo como pode ser avaliada a concordância do 

SGQ com o referencial normativo respectivo. Surge neste contexto, a necessidade de 

introduzir outro conceito: o de auditoria. 

Uma auditoria é, pois, uma actividade metódica capaz de verificar formal e sistematicamente 

se o SGQ é visível e adequadamente definido/documentado, se está entendido e mantido e se 

garante eficácia na resolução de problemas surgidos. A auditoria é então, um dos requisitos 

mais importantes de um SGQ, já que permite comprovar a adequabilidade do próprio sistema 

e/ou pôr em evidência as suas deficiências (Pires, 2000). 

Esta actividade metódica é um instrumento de gestão fundamental e usa um conjunto de 

técnicas simples e facilmente compreensíveis, embora requeiram a experiência e formação. 



Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 

14 
 

As constatações das auditorias permitem avaliar a eficácia do SGQ e identificar oportunidades 

de melhoria. Os responsáveis por realizar auditorias designam-se por auditores, havendo em 

cada auditoria pelo menos um auditor coordenador entre os outros auditores técnicos (Cabral, 

2002). 

A realização de uma auditoria num laboratório de ensaios e verificações dá-se quando surge 

por uma entidade um pedido de acreditação. Depois de aceite o pedido, o processo passa por 

uma gestão de processos entre os quais o gestor selecciona uma equipa auditora (EA). Depois 

de formalizada esta comunicação entre a EA, a empresa auditada e o instituto de acreditação, 

estão reunidas as condições para a realização da auditoria. 

Existem pois, diversos tipos de auditorias e no âmbito do projecto a ser realizado, importa 

referir auditorias internas e externas. Ambas analisam e avaliam com rigor e objectividade, 

actividades exercidas por outros, sendo por isso natural que utilizem metodologias e técnicas 

comuns ou idênticas, tais como planear, programar, calendarizar os seus trabalhos, e elaborar 

e utilizar “checklists” e questionários sobre os aspectos a abordar. Do mesmo modo, ambas 

identificam, analisam e avaliam procedimentos de controlo interno, realizam testes, 

identificam insuficiências, erros, anomalias (não conformidades) e elaboram relatórios, nos 

quais fazem apreciações, formulam sugestões e apresentam propostas correctivas. No entanto, 

importa sublinhar que também existem significativas diferenças entre estes dois tipos de 

auditoria, nomeadamente no que se refere aos seus objectivos, características e 

obrigatoriedade (Marques, 1997). 

As auditorias internas (vulgarmente designadas por auditorias de 1ª parte) são realizadas por 

iniciativa da empresa, com vista a avaliar o seu próprio sistema. Este tipo de auditorias 

apresenta características específicas, nomeadamente uma frequência de realização 

relativamente curta (menor do que uma auditoria externa), acções correctivas rápidas, e os 

seus resultados e análise fazem obrigatoriamente parte da revisão do SGQ pela direcção. Este 

tipo de auditorias deve ter como objectivo apoiar as organizações em todas as suas actividades 

a diferentes níveis de decisão e auxiliar os diferentes serviços no bom desempenho das suas 

atribuições e responsabilidades. Trata-se de uma auto-declaração de conformidade da empresa 

e os principais destinatários dos seus serviços, ao contrário do que acontece com as auditorias 

externas, estão no interior da própria unidade económica e diferentes níveis de gestão (Pires, 

2000).  

Por outro lado, as auditorias externas (auditorias de 2ª ou 3ª parte) têm como objectivo 

verificar o grau de cumprimento de requisitos da qualidade tais como normas, manual da 
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qualidade e procedimentos. Estas auditorias são normalmente realizadas por clientes, ou 

potenciais clientes, ou organismos de acreditação. O âmbito destas auditorias, bem como a 

ênfase a colocar em aspectos particulares do sistema, dependem dos objectivos da entidade 

promotora (Marques, 1997) (Pires, 2000). 

No que respeita às auditorias externas de 3ª parte, estas suportam os cinco diferentes tipos 

(Pires, 2000): 

 

 Concessão: é realizada para efeitos de concessão da acreditação na sequência da 

análise do processo de candidatura; 

 Seguimento: destina-se a avaliar a adequabilidade e os resultados de medidas 

correctivas decorrentes de não conformidades em auditorias anteriores; 

  Acompanhamento: é realizada para efeitos de manutenção da acreditação; 

 Extensão: é realizada a um laboratório acreditado, para efeitos de tornar extensível 

a acreditação de novos ensaios, ou partes de ensaio não abrangidos pela acreditação 

anterior; 

  Renovação: é praticada para efeitos de renovação da acreditação. 

 

O tipo de auditoria que melhor se enquadra no âmbito e na actual situação do LTA é a 

auditoria de concessão, sendo este tipo de auditoria o que permitirá à empresa, no âmbito em 

que opera, obter reconhecimento junto da entidade reguladora. 

Uma auditoria, qualquer que seja o seu tipo, deve ser planeada cuidadosamente e realizada 

com elevado profissionalismo, no sentido de poder ser convincente e aceite como um 

contributo para a melhoria permanente do sistema. Na empresa a auditar, um auditor avalia 

sempre os elementos referidos na figura 6: 
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Figura 7 – Fluxograma do processo de Acreditação 
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Em suma, depois de realizada uma auditoria, esta valida ou não as metodologias aplicadas e 

propõe ao IPAC a concessão da acreditação na sequência do plano de acções correctivas 

(PAC) apresentado às constatações registadas na auditoria. 

A gestão do processo, leva depois o processo a reunião de decisão para que este seja avaliado 

e atribuída a respectiva concessão, se os resultados da avaliação o permitirem. Após a 

informação positiva do IPAC, esta deve servir como uma motivação para todos os 

colaboradores, que devem encarar o esforço de normalização de práticas e procedimentos 

como um factor essencial para a qualidade e organização da empresa. 

É neste contexto que o laboratório LTA pretende aumentar a satisfação dos seus clientes 

internos e externos e alargar o leque de serviços a disponibilizar, contribuindo de forma 

significativa para uma economia de recursos que até ao momento não se encontravam 

disponíveis no sector automóvel de forma tão abrangente. 
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3. Desenvolvimento do Projecto 

 

O LTA promoveu este projecto no sentido de implementar na empresa um Sistema de Gestão 

da Qualidade de acordo com os referenciais normativos NP EN ISO/IEC 17020 e NP EN 

ISO/IEC 17025, que reunisse em si uma estrutura de requisitos e processos organizados e 

documentados capaz de conferir todas as condições necessárias para a acreditação dos seus 

serviços. 

No início do projecto, o laboratório já beneficiava de documentação de acordo com as 

actividades exercidas, mas foi necessária a elaboração de documentos em falta e a revisão e 

reformulação da documentação já existente. 

A gestão documental incluiu a revisão do MGQ e dos procedimentos de gestão e também a 

elaboração dos registos de suporte. A auditoria externa posterior permitiu a validação dos 

documentos revistos e dos novos impressos elaborados para completar os procedimentos. 

Por outro lado, a preparação de um novo ensaio a disponibilizar no laboratório originou a 

elaboração de procedimentos técnicos inerentes ao mesmo, integrando-os no SGQ, validados 

através de uma simulação num veículo real. 

O projecto incidiu desta forma não só numa gestão documental que incluiu a revisão e 

elaboração de documentos, mas também na gestão de um ensaio e das verificações 

necessárias, conseguida não só pela elaboração de documentação técnica mas também pela 

implementação no terreno dessa documentação, permitindo detectar a conformidade do novo 

serviço com os requisitos do SGQ. 

A metodologia aplicada nestas duas fases distintas, mas complementares, de gestão 

documental e gestão de ensaios, encontra-se devidamente detalhada ao longo deste capítulo. 

 

3.1 Gestão Documental 

A política de gestão abrangente a todas as actividades do LTA está devidamente documentada 

encontrando-se o SGQ estruturado de acordo com a seguinte pirâmide documental ilustrada 

na figura 8. 
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actividades da empresa. Servem de suporte e apoio para a realização de tarefas que 

influenciam a qualidade de serviços prestados. O respeito pelos procedimentos implica uma 

normalização de conhecimentos e consequentemente de práticas. 

A revisão dos procedimentos de gestão consistiu em analisar a sua estrita relação com os 

referenciais normativos detectando as exigências que serviram como “input” à elaboração dos 

mesmos. Por outro lado, foi feita uma análise aos procedimentos no sentido de verificar se 

para além das referências normativas, constavam informações pertinentes relativas à estrutura 

do laboratório e à forma como executa os seus serviços, adaptando estes documentos à 

política, meios e recursos da empresa. 

No que refere às normas, uma vez que o laboratório pretende acreditar-se de acordo com as 

mesmas, devem constar nos procedimentos de gestão as exigências que constam na tabela 2: 

 

 
Tabela 2 – Exigências normativas nos procedimentos de gestão 

 Exigências 

NP EN ISO/IEC 17025 

Exigências 

NP EN ISO/IEC 17020 

Resultado 

   o PG 01v01 – Termos e Definições 

R
eq

ui
si

to
s d

e 
G

es
tã

o 

o Organização 

o Requisitos Administrativos 

o Independência, Integridade, 

Imparcialidade 

o Confidencialidade 

o PG 02v01 – Independência, 

Imparcialidade e Integridade 

o PG 03v01 – Confidencialidade 

o Sistema de Gestão o Organização e Gestão 

 

o PG 04v01 – Organização e Gestão 

o PG 05v01 – Supervisão e avaliação 

da actividade 

o Controlo de Documentos o Sistema da Qualidade 

 

o PG 06v01 – Controlo de 

Documentos e Registos 

o Análise de Consultas, propostas 

e contratos 
 

o PG 07v01 – Consultas, Propostas e 

Contratos 

o SUBCONTRATAÇÃO DE 

ENSAIOS/CALIBRAÇÕES 
o SUBCONTRATAÇÃO NÃO APLICÁVEL 

o Aquisição de produtos e 

serviços 
o Instalações e Equipamentos 

o PG 08v01 – Avaliação e Selecção de 

Fornecedores 

o Serviço ao cliente  
o PG 09v01 – Satisfação de Clientes e 

Reclamações 
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o Reclamações o Reclamações e recursos 
o PG 09v01 – Satisfação de Clientes e 

Reclamações 

o Controlo de trabalho de ensaio 

ou calibração NC 
o Sistema da Qualidade 

 

o PG 11v01 – Gestão do Sistema da 

Qualidade 

o Melhoria  

o PG 10v01 – Não 

Conformidades/Acções Correctivas, 

Preventivas e de Melhoria 

o Acções Correctivas o Sistema da Qualidade 

 

o PG 10v01 – Não 

Conformidades/Acções Correctivas, 

Preventivas e de Melhoria 

o Acções Preventivas o Sistema da Qualidade 

 

o PG 10v01 – Não 

Conformidades/Acções Correctivas, 

Preventivas e de Melhoria 

o Controlo de registos o Registos 

 

o PG 06v01 – Controlo de 

Documentos e Registos 

o Auditorias Internas o Sistema da Qualidade 

 

o PG 12v01 – Auditorias Internas da 

Qualidade 

o Revisões pela gestão o Sistema da Qualidade 
 

o PG 04v01 – Organização e Gestão 

R
eq

ui
si

to
s T

éc
ni

co
s 

o Generalidades 

o Instalações e equipamentos 

o Métodos e procedimentos de 

inspecção 

o PG 16v01 – Instalações e 

Equipamentos 

o Pessoal o Pessoal 

 

o PG 13v01 – Formação 

o PG 14v01 – Regras Deontológicas 

o Instalações e condições 

ambientais 

o Instalações e equipamentos 

 

 

o PG 16v01 – Instalações e 

Equipamentos 

o PG 17v01 – Validação de Software 

o Métodos de Ensaio 
o Métodos e procedimentos de 

inspecção 

 

o Procedimentos Técnicos 

o Equipamento 
o Instalações e equipamentos 

 

 

o PG 16v01 – Instalações e 

Equipamentos 

 

o Rastreabilidade das medições o Instalações e equipamentos o PG 15v01 – Cálculo de Incertezas 
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o AMOSTRAGEM 
NÃO APLICÁVEL 

 

NÃO APLICÁVEL 

 

o Manuseamento dos itens a 

Ensaiar 
o Manuseamento de amostras 

 

o PG 18v01 – Manuseamento de 

Amostras 

 

o Garantia da qualidade dos 

resultados de ensaio 

o Métodos e procedimentos de 

inspecção 

 

o PG 18v01 – Manuseamento de 

Amostras 

 

o Apresentação de resultados o Relatórios de inspecção 

 

o PG 19v01 – Relatórios e 

Certificados de Ensaio 

 

 o Cooperação 

 

o PG 09v01 – Satisfação de Clientes e 

Reclamações 

 

 

Cada um dos procedimentos de gestão aborda individualmente uma temática diferente, mas 

todos eles seguem na sua totalidade um mesmo padrão. Na reformulação que teve de ser 

efectuada a alguns destes procedimentos, foram preenchidos os campos obrigatórios dessa 

estrutura padrão, sendo eles os seguintes: 

 

 Objectivo: define sucintamente o que se pretende alcançar com o procedimento; 

 Indicadores: identificam factores que permitem a avaliação, através dos objectivos 

previamente definidos, da evolução do SGQ; 

 Campo de aplicação: define o campo de aplicabilidade do procedimento; 

 Definições: refere o significado de termos utilizados no procedimento; 

 Referências: permitem relacionar o procedimento com outros documentos com ele 

relacionados; 

 Responsabilidades: onde são atribuídas responsabilidades no cumprimento das 

actividades e tarefas descritas no procedimento; 
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 Metodologia Aplicada: descreve detalhadamente a sequência da operação assim 

como os requisitos a serem seguidos; 

 Registos: quando aplicável, nomeia os registos utilizados na implementação do 

procedimento; 

 Anexos: quando aplicável, neste campo anexam-se documentos ao procedimento. 

 

De entre os campos citados, existe um de particular interesse e que foi alvo do trabalho 

efectuado neste projecto: os registos. 

Em cada um dos procedimentos, quando aplicável, são evidenciados os registos que o LTA 

deve conter para comprovar, perante o exterior e para seu conhecimento próprio, o 

cumprimento das especificações e obrigações. 

Os registos são efectuados nos denominados impressos, que se podem caracterizar como uma 

estrutura previamente elaborada e adequada ao consequente registo. 

 

3.1.3 Impressos/ Registos 

Os impressos são elementos que permitem facilitar e normalizar o modo de registo por parte 

dos seus utilizadores, facilitando a leitura e diminuindo o erro e a omissão de dados. 

Estes documentos permitem, o devido registo das informações relevantes ao bom 

funcionamento do laboratório. Os registos, tal como referido, constam em cada procedimento 

de gestão e expressam resultados obtidos ou fornecem evidência das actividades realizadas no 

contexto temático de cada procedimento (Norma NP 4433). 

Após a revisão da documentação existente no LTA, constatou-se a falta de impressos 

importantes para completar adequadamente a documentação da qualidade, sendo a elaboração 

desses elementos parte integrante do trabalho desenvolvido. Foi efectuada a reformulação e a 

elaboração de impressos adequando-os às práticas, facilitando as tarefas aos utilizadores, 

obtendo daí uma mais-valia da sua utilização. 

A elaboração cuidada de cada impresso requereu o suporte dos referenciais normativos já 

mencionados, retirando destes o conteúdo relevante para cada impresso, de acordo com a sua 

temática e objectivo. 

 Cada impresso é denominado segundo a seguinte codificação (Figura 9): 
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LTA – XXXvNN 

 

 

Em que: 

 

XXX – representa o número sequencial do modelo; 

NN – dígitos que identificam a versão do documento. 

 

A título de exemplo, será explicada a metodologia utilizada para a realização do impresso 

LTA-004v01- Ficha individual de equipamento. 

Existem três documentos que suportam a elaboração de cada impresso, fornecendo a 

informação que deve ser contemplada, que são: o procedimento de gestão do qual surgiu o 

referido impresso, a norma NP EN ISO/IEC 17020 e a norma NP EN ISO/IEC 17025.  

A informação necessária para o impresso LTA-004v01 está esquematizada na figura 10. Para 

este exemplo, o procedimento de gestão que sustentou uma das fontes de informação 

necessárias, foi o procedimento referente a instalações e equipamentos (PG16v01). 

Figura 9 - Codificação dos impressos do LTA



 

 

N

N

Fig

PG 16 - I
Equip

N
NP EN ISO

N
NP EN ISO

gura 10 - Info

Instalaçõe
pamentos

orma
O/IEC 17

orma
O/IEC 17

formação que

• O
ca
ve

• O
ca
pe

• A
de
ind

s e 

• O
de
ap
tod
de

• To
co

020 

• O
tem
ca

• Pa
de

• Id
• No
• Ve
• Lo
• In
• Da
• Pl

025 

 

e suporta a el

Os equipam
libraçao/verif

erificação fun

Os equipame
librados/verif

eriodicidades

As calibraçõe
evidamente
dividual de ca

O organismo
e instalaçõe
propriados pa
das as activid

e inspecção;

odos os eq
orrectamente i

O equipamento
m de conter i
da item relev

ara cada eq
eve evidenciar
entificação do ite
ome do fabricant
erificações das es
ocalização habitu
strucções do fab
atas e resultados
ano de manuten

Implementa

aboração do 

mentos sao
ficação met
cional;

entos sao p
ficados de ac
definidas;

s/verificaçõe
registadas

ada equipame

de inspecção
es e de
ara permitir
dades associad

quipamentos
identificados

o necessário
dentificação

vante ao equip

quipamento
r:
em;
te, modelo e nº d
specificações;
al;
ricante;
;
ção e quaisquer d

ação do Sistem

impresso LT

sujeitos
trológica o

posteriorment
cordo com a

s têm de se
na fich

ento.

o deve dispo
equipamento
execução d

das ao serviç

devem se
.

às inspecçõe
inequívoca d
pamento;

o laboratóri

de série;

danos e avarias.

ma de Gestão 

TA-004v01 

a
u

te
as

er
ha

or
os
de
o

er

es
de

o

da Qualidade

26

 

Im
pr

es
so

 L
T

A
-0

04
v0

1 
– 

Fi
ch

a 
In

di
vi

du
al

 d
e 

E
qu

ip
am

en
to

 

e 

6 

p
q

p



Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 

27 
 

Da leitura aos referenciais normativos e da evidência de informações que devem constar nos 

registos, conclui-se que a estrutura do impresso, que irá servir de base a esses registos, terá de 

cumprir os requisitos, dando consistência ao procedimento de gestão e por sua vez ao SGQ.  

A ilustração do impresso elaborado, com o “input” referido anteriormente na figura 10 e 

denominado por ficha individual de equipamento, com a codificação LTA -004v01, pode ver-

se na figura 11.  

 

Figura 11 - Impresso LTA- 004v01 (Ficha Individual de Equipamento) 
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Elaborada a estrutura onde se podem registar todas as informações relevantes à identificação 

de cada equipamento, a tarefa resultante dessa elaboração foi o correcto preenchimento dessas 

informações. 

Esse registo teve como suporte os dados relativos a cada equipamento, no que concerne não 

só aos dados primários de identificação, mas também indicações de fornecedores, registo das 

calibrações/verificações e o histórico do equipamento (quando aplicável). Evidentemente, o 

histórico do equipamento será um campo a ser actualizado, sempre que necessário. 

Embora cada impresso vise temas diferentes, assim como cada procedimento de gestão do 

SGQ, a metodologia de elaboração de todos os impressos é comum.  

A validação destes documentos para a sua integração no SGQ foi efectuada pelo Director da 

Qualidade (DQ) da entidade. 

A elaboração de toda esta documentação teve como objectivo preparar o laboratório para a 

auditoria de concessão. De acordo com o plano da auditoria enviada ao LTA, os auditores não 

só iriam procurar operacionalidade e eficácia na realização dos ensaios, mas também, e no 

âmbito do trabalho realizado, procurar a existência e organização da documentação do SGQ.  

Mais uma vez, foi necessário o cuidado de rever todos os impressos e registos indispensáveis 

ao correcto funcionamento do SGQ, uma vez que constavam no plano, tal como referido, 

todos os assuntos relacionados não só com os ensaios técnicos, mas também com a 

documentação relacionada com os requisitos das normas.  

 

3.2 Gestão de Ensaios 

O LTA, como organismo de inspecção e verificação, dispõe de um conjunto de documentos 

base utilizados na preparação específica de cada ensaio para os quais é competente, onde se 

descrevem funções e o âmbito técnico da actividade. 

Estes documentos são os denominados procedimentos técnicos e, tal como os procedimentos 

de gestão, estes são apenas referidos no MGQ e não incluídos nele. Um procedimento técnico 

(PT) deve ser escrito de forma simples e clara, sendo o seu conteúdo determinado pelos 

requisitos técnicos. 

Consequentemente, nesse procedimento são referidos outros documentos, como instruções de 

trabalho (IT’s), fichas técnicas (FT’s) e registos, respeitantes ao mesmo serviço e elementos 

também abordados neste capítulo. 
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prescritos no Decreto-lei 58/2004 de 19 de Março e no Regulamento nº 66 de 1997, uma vez 

que este é mais abrangente no cálculo da estrutura. 

O ensaio de capotamento, de entre os requisitos aplicáveis aos veículos pesados de 

passageiros, é o ensaio que o laboratório pretende implementar a curto prazo, uma vez que 

actualmente o capotamento em autocarros é um dos tipos mais perigosos de acidente no que 

respeita a danos provocados nos passageiros, sendo necessário actuar no sentido de prevenir 

esses danos. 

O risco de fatalidades em casos de capotamento é muito superior do que em qualquer outro 

tipo de acidente nestes veículos, sendo importante por essa razão, estudar, desenvolver e testar 

este problema, reduzindo a severidade destes acidentes (Martínez, 2003). 

Este novo ensaio, pretende ser acreditado para que possa ser disponibilizado como um novo 

serviço prestado pelo laboratório, tendo por isso sido incluída neste projecto a elaboração da 

documentação técnica necessária à sua implementação. 

 

3.2.1 Documentação Técnica 

O controlo técnico do todo ou, em determinados pontos dos componentes dos veículos, 

compreende a realização de um conjunto de ensaios de conformidade e de verificações de 

desempenho de funções mecânicas definidas em regulamentos e legislação, mas evidenciadas 

em documentos internos à empresa.  

Os requisitos específicos à realização de uma actividade são evidenciados em procedimentos 

técnicos, que remetem a necessidade de instruções de trabalho e fichas técnicas para a 

realização de ensaios e de verificações englobados nesse serviço. A figura 13 demonstra a 

interacção destes documentos através de um fluxograma. 

Por consequência, os resultados de cada um destes controlos devem ser correctamente 

rastreáveis.  

Foi esta a documentação técnica elaborada para a prática do serviço desenvolvido e que será 

seguidamente detalhada.  
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Figura 13 - Fluxograma documental genérico para a realização de uma actividade 

 

Em que: 

 

PT – Procedimento Técnico; 

IT – Instrução de Trabalho; 

FT’s – Fichas Técnicas. 

 

Será efectuada uma abordagem individual a estes tipos de documentos nas próximas secções 

deste capítulo, detalhando o trabalho que foi desenvolvido na área técnica. 

 

3.2.1.1 Procedimentos Técnicos 

De acordo com as exigências dos referenciais normativos NP EN ISO/IEC 17020 e NP EN 

ISO/IEC 17025, todos os métodos de ensaio e procedimentos de inspecção devem ser 

devidamente documentados (Tabela 2). Neste contexto, os procedimentos técnicos (PT’s) 

assumem essa responsabilidade.  

No intuito de manter uma uniformidade documental, os procedimentos técnicos apresentam 

os mesmos campos de preenchimento obrigatório dos procedimentos de gestão. 

PT

IT

Registos

FT's

IT

Registos
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No sentido de referir na metodologia do procedimento todos os requisitos aplicáveis ao ensaio 

do veículo pesado de passageiros, foi indispensável um trabalho de pesquisa de informação 

suporte, no Decreto-Lei 58/2004 de 19 de Março e no Regulamento nº 66 de 1997, pelos 

motivos mencionados anteriormente. 

Essa pesquisa consistiu em retirar destes documentos legislativos o conjunto de dados e de 

condições necessárias à realização dos ensaios e verificações técnicas exigidas.  

O importante é, de acordo com o método de trabalho do LTA, evidenciar num único 

procedimento técnico, todos os outros documentos que irão complementar o serviço, partindo 

do âmbito geral para o mais específico. Neste sentido, no único procedimento técnico 

elaborado para este novo serviço, constou apenas uma espécie de índice de instruções de 

trabalho necessárias como suporte documental à realização de cada actividade mencionada 

nos referenciais legislativos. 

Um PT apresenta a seguinte codificação (Figura 14): 

 

 

PT.ZXX.YY.vNN 

 

 

Em que: 

 

PT – Procedimento técnico; 

Z – identifica o tipo de veículo (V – Categorias M, N, O e L- motociclos); 

XX – identifica o número da directiva; 

YY – nº sequencial dentro do tipo de documento; 

NN – dígitos que identificam a versão do documento. 

 

Para uma melhor compreensão da estrutura de um procedimento técnico, encontra-se em 

anexo o procedimento técnico elaborado para servir de suporte documental aos ensaios e 

verificações a efectuar no âmbito deste serviço (Anexo A). 

Figura 14 - Codificação de um Procedimento Técnico 
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Tal como referido anteriormente, os PT’s são documentos que na sua maioria fazem 

referência a instruções de trabalho (IT’s) que definem como se realiza uma actividade. 

Geralmente, os procedimentos documentados descrevem actividades que envolvem várias 

funções, enquanto as instruções se aplicam a tarefas próprias de uma função. São estes 

últimos documentos que são seguidamente abordados, assim como a metodologia que foi 

aplicada para a sua elaboração e implementação no SGQ do LTA.  

 

3.2.1.2 Instruções de Trabalho 

As instruções de trabalho (IT’s) são instruções práticas que descrevem as metodologias para a 

realização de uma actividade, ou conjunto de actividades (Norma NP 4433).  

Neste contexto, existem IT’s que definem práticas que devem ser utilizadas num exame 

técnico a uma ou mais características num veículo (ensaio) e instruções relativas apenas a 

verificações, sendo mais objectivas e específicas. 

No entanto, para qualquer um dos casos, interessa que uma IT descreva sucintamente as 

actividades, evitando pormenores com informação desnecessária e que possam tornar a sua 

interpretação subjectiva.  

A estrutura do documento, quer no caso de um ensaio quer no caso de uma verificação, 

contempla os campos referentes ao objectivo, âmbito, responsabilidades e metodologia. 

Para a elaboração das instruções, foi acordado entre o laboratório e a entidade reguladora que 

todo o método experimental para o ensaio da superestrutura seria baseado no Regulamento nº 

66 e todas as restantes verificações e ensaios para a aprovação do veículo seriam suportados 

no Decreto-Lei 58/2004. 

O trabalho desta fase do projecto incidiu na leitura atenta aos referenciais e na reunião dos 

dados necessários a cada actividade (ensaios e verificações), separadamente. 

Uma IT apresenta a codificação em tudo semelhante a um procedimento técnico (Figura 15), 

sendo que a única diferença reside na alteração de PT por IT. 

 

 

IT.ZXX.YY.vNN 

 Figura 15 - Codificação de uma Instrução de Trabalho 



Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 

34 
 

 

O método de elaboração de uma IT respeitante a uma verificação escolhida aleatoriamente, 

designada por “Corredores”, encontra-se seguidamente ilustrado (Tabela 3) (Decreto-Lei 

58/2004). 

 
Tabela 3 - Elaboração de uma IT suportada no Decreto-lei 58/2004 

Decreto-Lei 58/2004  IT.V52.11.v01 

 

Secção IV 

Subsecção VII 

Artigo 36º 

 

“O corredor de um veículo deve ser concebido e 

construído de forma a permitir a passagem livre 

de um gabarito constituído por dois cilindros 

coaxiais ligados entre si por um cone truncado 

invertido, devendo as dimensões do gabarito ser 

as referidas no quadro (…)” 

 

Objectivo: Verificar os requisitos a que devem 

obedecer os corredores. 

Âmbito: Aplicável aos veículos M2 e M3. 

Responsabilidades: 

o Técnico de ensaios na realização dos 

mesmos; 

o DT assegurar-se do cumprimento da IT; 

o DQ na aprovação do documento. 

Metodologia: O corredor do veículo permite a 

passagem livre do Gabarito A da ficha técnica 

FT.V52.v01?  

 

Do mesmo modo, as IT’s respeitantes aos ensaios utilizam a mesma metodologia baseada na 

selecção das informações importantes à prática dos mesmos, mas desta vez, com o suporte do 

Regulamento nº 66. 

No anexo A encontram-se dois exemplos de IT’s elaboradas neste projecto, relativas a uma 

verificação a corredores e ao ensaio de superestrutura.  

  

3.2.1.3 Fichas Técnicas 

As fichas técnicas (FT’s) são documentos que definem especificações para a realização de um 

ensaio ou de uma verificação. São sempre documentos de apoio que complementam uma IT e 

o recurso a eles é indispensável ao bom desempenho do serviço. 
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As FT’s podem traduzir-se em formulários matemáticos para a correcta realização do serviço 

a prestar, ou em desenhos, tabelas ou outras informações particulares, como, por exemplo, os 

valores a cumprir num determinado ensaio. Neste último caso as FT’s apresentam uma outra 

vantagem visto que sempre que se verifique a alteração dos valores limite a respeitar num 

determinado ensaio apenas se torna necessário substituir a referida FT, mantendo-se todos os 

restantes documentos válidos. 

Estes documentos só contemplam a sua codificação e o título apropriado à informação que 

suportam, não dispondo portanto de outros campos de preenchimento obrigatório, tais como 

objectivo, âmbito, responsabilidades e outros, uma vez que essa informação já se encontra 

disponível na IT à qual reporta. 

Na tabela 3, está ilustrado um caso em que a utilização de uma FT completa a informação de 

uma IT, sendo sempre necessária uma adequada relação entre os documentos, para que uma 

actividade possa ser correctamente efectuada. 

Uma FT, em semelhança aos procedimentos e às instruções, apresenta a seguinte codificação 

(Figura 16): 

 

FT.Z.XX.YY.vNN 

 

 

O projecto envolveu a elaboração de FT’s para todos os casos em que fosse necessário 

fornecer alguma informação complementar e específica a uma IT. 

Para o trabalho desenvolvido, a informação constante nas FT’s baseou-se maioritariamente 

em desenhos elucidativos de modelos apropriados (gabaritos) a cada verificação. Foi 

necessário elaborar uma FT relativa a cada gabarito, o qual, por sua vez, permitisse a 

simulação do espaço de circulação de passageiros e espaços considerados de segurança e 

conforto. 

Apenas num caso específico foi elaborada uma FT como apoio matemático a um ensaio 

(cálculo do centro de gravidade). 

Um exemplo de uma FT elaborada consta no anexo A. 

 

Figura 16 – Codificação de uma Instrução de Trabalho 
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3.2.1.4 Impressos/ Registos 

Uma vez realizado um serviço, o laboratório deve guardar em suporte documental todos os 

registos relativos à actividade desenvolvida, mostrando evidências dos resultados. 

Este suporte documental em conformidade com os requisitos normativos contém toda a 

informação respeitante a tudo o que é verificado em determinada actividade. Podem fazer 

referência a registos primários ou outros dados necessários e fornecem evidência de que as 

actividades referidas nos procedimentos e nas instruções foram realizadas.  

Os registos preenchidos de ensaios e de verificações são efectuados em impressos adequados 

de acordo com a metodologia exemplificada na secção 3.1.3 deste relatório. De modo a 

responder às exigências normativas, o LTA descreve no PG19v01 - Relatórios e Certificados 

de Ensaio que todas as fases de um processo devem ser registadas no “cheklist” adequado ao 

efeito. A preparação destes registos faz parte da responsabilidade da preparação de um SGQ. 

O exemplo de “cheklist” de ensaio elaborado para registar todas as informações relevantes 

para a realização deste serviço nos veículos pesados de passageiros consta no Anexo A. 

Interessa referir que, o arquivo da documentação e de todos os registos existem também em 

suporte digital, sendo que desta forma o acesso à documentação por parte dos colaboradores, 

fica mais rápido e fácil. 

 

3.2.2 Implementação do Ensaio 

Para além da elaboração de documentos do SGQ já referida nas secções anteriores o projecto 

envolveu a realização prática de um ensaio e de algumas verificações, com a finalidade do 

LTA validar a documentação e avaliar o cumprimento de todos os requisitos. 

Pretendeu-se não só verificar a interacção da documentação técnica através das relações entre 

o procedimento, as IT’s e as FT’s, mas também verificar a funcionalidade de outros requisitos 

no SGQ, tais como a gestão de equipamentos, gestão de pessoal e outros recursos. 

Para a concretização desta componente do projecto, foi atenciosamente disponibilizado pela 

empresa fabricante de carroçarias “Irmãos Mota, Lda” um veículo M2 já construído, ilustrado 

na figura 17, para a validação das verificações técnicas, assim como uma secção da estrutura 

do referido veículo para a realização do ensaio de capotamento. 
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Figura 17 – Veículo disponibilizado para a realização das verificações e ensaio 

 

Todos os testes foram igualmente efectuados na empresa acima referida que disponibilizou o 

espaço adequado às actividades realizadas. 

O trabalho desenvolvido nesta fase do projecto é explicado nas próximas secções. 

 

3.2.2.1 Verificações 

As verificações resumem-se a avaliações de conformidade da produção relativamente aos 

requisitos legais. Pretendem testar aspectos dimensionais relacionados com a ergonomia e o 

conforto. 

Assim sendo, para além da documentação foi necessário projectar e elaborar moldes 

(gabaritos) de acordo com o Decreto-Lei 58/2004, para tornar o processo de medição mais 

claro, não dando hipóteses de subjectividade nas verificações. 

Estes moldes, tal como referido, pretenderam simular espaços de passagem, segurança e 

conforto, sendo por isso necessária a elaboração de modelos a duas e três dimensões. 

Nesta etapa do trabalho, não só foi necessário o projecto e elaboração de gabaritos em 

material adequado, mas também a selecção de equipamentos necessários à realização prática 

das verificações. A tabela 4 apresenta a lista de equipamento e material reunido para esse 

efeito. 
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Todos os equipamentos acima tabelados tiveram que ser correctamente identificados e 

etiquetados já de acordo com as exigências definidas no PG16v01 – Instalações e 

Equipamentos, sendo feitos os registos daí consequentes, uma vez que tudo o que se 

desenvolveu neste projecto na área técnica considerou sempre todos os requisitos de gestão 

evidenciados nos procedimentos de gestão e já referidos neste mesmo capítulo. 

O anexo B ilustra algumas fotografias representativas da execução das verificações efectuadas 

na prática e que foram suportadas pela documentação elaborada para o efeito. 

 

 

Tabela 4 - Equipamento necessário à realização de verificações técnicas 

Identificação Unidades 
Gabarito A 4 

Gabarito B 6 

Gabarito C 4 

Gabarito D 4 

Gabarito E 1 

Gabarito F 2 

Gabarito G 1 

Gabarito H 1 

Gabarito I 1 

Gabarito J 1 

Gabarito K 1 

Gabarito L 1 

Gabarito M 1 

Gabarito N 1 

Fita Métrica 1 

Massa de 300kg 1 Conjunto 

Aparelho para medir declives (inclinómetro) 1 

Sistema que verifique alinhamento 1 

Máquina Fotográfica 1 
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3.2.2.2 Ensaio da Superestrutura 

O ensaio da superestrutura visa avaliar as deformações produzidas na estrutura do veículo de 

forma a verificar até que ponto se mantém o espaço mínimo de sobrevivência no acto de 

capotamento. Para tal, seguiram-se os requisitos técnicos constantes no Regulamento nº 66, 

efectuando a queda da estrutura de uma plataforma basculante que simula o capotamento. 

Dadas as várias hipóteses para a concretização do ensaio no que se refere à validação do 

espaço de sobrevivência, uma consulta efectuada ao IMTT sobre a metodologia a aplicar, 

sugeriu a opção por uma parte representativa da estrutura que envolvesse o centro de 

gravidade do veículo e a secção imediatamente anterior e posterior a este. O ensaio foi 

portanto realizado utilizando uma secção da superestrutura, sendo esse o método de ensaio a 

definir, de entre os métodos disponibilizados no regulamento (Regulamento nº 66). 

Nesta fase, o projecto incidiu, tal como na secção anterior foi referido, na selecção dos meios 

necessários à implementação do ensaio. Para tal, teve de ser projectada uma plataforma 

basculante que se encontra ilustrada no anexo C. 

O trabalho envolveu uma coordenação entre serviços técnicos, entidades técnicas exteriores e 

um conjunto de infra-estruturas necessárias à realização das actividades. Pretendeu-se, tal 

como nas verificações, verificar a adequabilidade documentação elaborada. 

Para além da plataforma, foi necessário criar elementos de referência, através da colocação de 

uma grelha metálica no plano perpendicular ao da plataforma e da colocação de placas de 

polietileno expandido para simular a área de sobrevivência. Esta situação permite avaliar as 

deformações da secção após impacto comparando com os valores antes do capotamento.  

As fases de preparação do ensaio e a sua execução encontram-se ilustradas no anexo D, para 

melhor visualização e compreensão das tarefas levadas a cabo. 

Em suma, para qualquer uma das actividades desenvolvidas no LTA, pretende-se a realização 

de processos que englobem sempre os três princípios de avaliação da conformidade: selecção, 

determinação e análise (Norma NP EN ISO/IEC 17000). A sequência desses princípios está 

ilustrada na figura 18.  
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Através da implementação do SGQ, pretende-se que o laboratório esteja apto para realizar 

actividades que abordem cada um dos princípios enunciados e que o suporte documental 

elaborado esteja adequado para a realização e evidência dessa abordagem. 

Depois de desenvolvido o trabalho descrito neste capítulo, os resultados do SGQ que 

resultaram da metodologia e das actividades realizadas, apresentam-se no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecção Informação sobre os itens 

seleccionados 

Determinação Informação sobre o 

cumprimento dos requisitos 

Análise e 

Atestação 

Cumprimento dos requisitos 

especificados demonstrado 

Figura 18 - Princípios de avaliação da conformidade 
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4.Resultados do SGQ 

 

Partindo dos objectivos propostos pela empresa e utilizando a metodologia abordada no 

capítulo anterior para cada uma das fases do projecto, são apresentados neste capítulo os 

resultados do trabalho desenvolvido. 

A empresa demonstrou, no decorrer do projecto, uma visão abrangente das potencialidades de 

um SGQ documentado para a realização dos seus serviços, bem como no ganho de eficiência 

produtiva devido a uma melhoria na organização interna. 

O trabalho realizado no desenvolvimento de um sistema de gestão permitiu aos colaboradores 

do laboratório a identificação da gestão da qualidade como uma via para solucionar 

deficiências na organização interna, principalmente em relação à definição de 

responsabilidades e à padronização dos processos administrativos e técnicos.  

Por outro lado, permitiu a consciencialização de que um SGQ bem documentado e abrangente 

a todos os níveis da empresa permite criar as condições de suporte necessárias à acreditação 

dos serviços. 

Para o LTA, este facto serve como reconhecimento de competência para a sua actividade, e 

constitui uma prova da credibilidade necessária para a expansão de serviços a desenvolver 

futuramente. 

A validação dos procedimentos de gestão reformulados e dos impressos e registos elaborados 

foi conseguida através da realização de uma auditoria externa que pretendeu verificar o grau 

de cumprimento dos requisitos da qualidade.  

A nível técnico, a avaliação da documentação fez-se durante a realização de um ensaio 

(ensaio da superestrutura) e de verificações num veículo real. 

Os resultados das actividades realizadas e os documentos do SGQ resultantes, elaborados de 

acordo com a estrutura do LTA e com os referenciais normativos que se compromete cumprir, 

é seguidamente apresentada. 
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4.1 Sistema de Gestão 

As mudanças internas resultantes da implementação de princípios de gestão da qualidade 

resultaram em alterações na estrutura organizacional da empresa, clarificando a definição de 

responsabilidades e aumentando a própria responsabilidade dos profissionais. 

Do mesmo modo, esta mudança no LTA permitiu facilitar a identificação das relações de 

interdependência entre os diversos processos e consequentemente da sua influência na 

qualidade dos serviços. 

Os PG’s revistos e os impressos e registos elaborados para cada um dos procedimentos, 

permitiram a evidência da implementação desses princípios de gestão. 

 

4.1.1 Documentação 

De acordo com a metodologia já referida no capítulo anterior, a tabela 5 permite discriminar 

os impressos/registos que se elaboraram, de acordo com os procedimentos de gestão 

precedentes. Os PG’s revistos apresentam na sua codificação uma alteração de versão.  

  
Tabela 5 - Documentação resultante na área de gestão 

MGQ Procedimento de Gestão Impressos/Registos 

 

 

 

 

 

 

 

MGQ do 

LTA 

 

 

o PG.01.v01 – Termos e 

definições 
 

o PG.02.v01 – 

Independência, 

Imparcialidade e 

Integridade 

o LTA.017.v01 – Sigilo de informações e 

independência 

o PG.03.v01 – 

Confidencialidade 

 

o LTA.018.v01 – Tabela de controlo de registos 

o LTA.019.v01 – Declaração de confidencialidade 

o PG.04.v02 – Organização 

e Gestão 

 

o LTA.020.v01 – Nomeação de DT e DQ 

o LTA.021.v01 – Declaração de aceitação 

 

o PG.05.v02 – Supervisão e 

avaliação da actividade 

 

 

o LTA.022.v01 – Supervisão da actividade 
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MGQ do 

LTA 

 

o PG.06.v02 – Controlo de 

documentos e registos 

 

o LTA.010.v01 – Lista de controlo de documentos 

aprovados 

o LTA.023.v01 – Lista de distribuição de documentos 

o LTA.024.v01 – Carimbo de aprovação de 

documentos 

o LTA.025.v01 – Requisitos legais e outros 

o LTA.057.v01 – Controlo de versões de documentos 

o LTA.059.v01 – Controlo de cópias de segurança 

 

o PG.07.v02 – Consultas, 

propostas e contratos 

 

o LTA.060.v01 – Requisitos de proposta de serviço 

o LTA.061.v01 – Proposta de serviço 

o LTA.062.v01 – Aceitação de execução de serviço 

 

o PG.08.v02 – Avaliação e 

selecção de fornecedores 

o LTA.027.v01 – Lista de fornecedores 

o LTA.029.v01 – Requisição 

o LTA.030.v01 – Controlo de stocks 

o LTA.049.v01 – Questionário de selecção de 

fornecedores 

o PG.09.v01 – Satisfação de 

clientes e reclamações 

 

o LTA.031.v01 – Inquérito de satisfação de clientes 

o LTA.032.v01 – Relatório de acção 

o LTA.033.v01 – Listagem de acções 

o PG.10.v01 – Não 

conformidades/Acções 

correctivas, preventivas e 

de melhoria 

o LTA.050.v01 – Etiqueta de identificação de produto 

não conforme 

o LTA.058.v01 – Plano de acções correctivas 

o PG.11.v01 – Gestão do 

sistema da qualidade 

 

o LTA.034.v01 – Comunicação interna 

o LTA.035.v01 – Ficha de sugestão 

o LTA.036.v01 – Inquérito de satisfação dos 

colaboradores 

o LTA.037.v01 – Plano de monitorização de 

processos 

o LTA.038.v01 – Plano de acompanhamento 

o LTA.039.v01 – Plano de actividades 

o LTA.040.v01 – Relatório de revisão do sistema da 

qualidade 

o LTA.051.v01 – Acta de reunião 
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o PG.12.v01 – Auditorias 

internas da qualidade 

 

o LTA.041.v01 – Plano de auditoria 

o LTA.042.v01 – Relatório de auditoria interna 

o PG.13.v02 – Formação 

 

o LTA.005.v01 – Ficha de colaborador 

o LTA.006.v01 – Ficha de histórico individual 

o LTA.007.v01 – Ficha individual e avaliação da 

eficácia das acções de formação 

o LTA.043.v01 – Levantamento das necessidades de 

formação 

o LTA.044.v01 – Programa de formação 

o LTA.045.v01 – Ficha de acolhimento ao 

funcionário 

o PG.14.v01 – Regras 

deontológicas 

 

o LTA.046.v01 – Checklist de instalações e 

equipamentos 

o PG.15.v01 – Cálculo de 

incertezas 

 

 

 

 

o PG.16.v02 – Instalações e 

equipamentos 

 

o LTA.004.v01 – Ficha de equipamento 

o LTA.011.v01 – Etiqueta de identificação do 

equipamento 

o LTA.012.v01 – Plano de equipamentos 

o LTA.047.v01 – Registo de calibrações/verificações 

o LTA.048.v01 – Validação do software 

o LTA.054.v01 – Controlo de versões do software 

o LTA.055.v01 – Relatório de manutenção do 

equipamento 

o LTA.056.v01 – Certificado de verificação funcional 

do equipamento 

o LTA.063.v01 – Aviso de inoperacionalidade 

o PG.17.v01 – Validação de 

software  

o PG.18.v02 – 

Manuseamento de 

amostras 

 

o PG.19.v01 – Relatórios e 

certificados de ensaio 
o LTA.064.v01 – Checklist de ensaio 
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Toda esta documentação foi alvo de análise crítica por parte dos auditores que testaram a 

adequabilidade de cada documento ao laboratório e a sua conformidade com os requisitos 

legais. Foi atentamente analisado cada documento, testando a existência de toda a informação 

relevante do LTA para além da informação imposta pelos referenciais normativos. 

Do relatório fornecido no desfecho da auditoria foi declarado que o sistema de gestão se 

revelou bastante adequado às normas de referência e à estrutura do laboratório, sendo no 

entanto notória a sua juventude, que provocou a ausência do cumprimento de alguns 

requisitos, conforme descrito nas não conformidades detectadas. 

As falhas foram claramente aceites e as correcções/acções correctivas foram lançadas, 

juntamente com as causas que levaram à detecção das não conformidades, sendo que neste 

momento está a ser desenvolvido no LTA todo o trabalho necessário para que essas 

correcções/acções correctivas sejam em muito breve implementadas. Foram igualmente tidas 

em consideração as oportunidades de melhoria que resultaram da auditoria concretizada. 

Apesar da ocorrência de pequenas falhas resultantes da auditoria, interessa referir que foi 

conseguida a elaboração da documentação atempadamente, a sua difusão, a sua 

implementação e a avaliação da sua conformidade. 

A tabela 6 e a figura 19 ilustram um processo relativo ao sistema de gestão da qualidade, que 

evidencia a interacção da documentação do SGQ para a realização das actividades e a clareza 

da definição de responsabilidades. 

 
Tabela 6 - Descrição do processo do sistema de gestão da Qualidade 

Descrição de Processos: Gestão do Sistema de Qualidade 

Entradas: 
Resultado/ informações do desempenho 

Identificação de necessidades 

Sugestões de clientes, de colaboradores e de outras partes interessadas 

Saídas: 
Definição/revisão da política da qualidade e objectivos 

Necessidades satisfeitas 

Identificação de oportunidades de melhoria/acompanhamento 

Análise e tratamento da informação 
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                      Responsável 

                      Colabora 

         

 

 

O suporte documental elaborado para o acompanhamento das actividades resulta igualmente 

numa optimização do tempo requerido para a realização das mesmas. 
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Figura 19 – Descrição do processo do Sistema de Gestão da Qualidade 
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4.2 Gestão de Ensaios 

As principais mudanças que ocorreram na implementação dos princípios de gestão da 

qualidade dizem respeito a uma melhoria na organização interna, através da definição clara de 

responsabilidades, do registo de todas as informações, da rastreabilidade das informações e do 

controlo dos processos. 

Essa organização interna, além das vantagens em termos administrativos, permite uma 

estruturação dos serviços técnicos bastante mais eficaz. O SGQ permitiu optimizar recursos e 

tempo, uniformizar a troca de informações e fornecer um suporte de leitura fácil mais 

abrangente a todas as verificações.  

 

4.2.1 Documentação Técnica 

Os documentos elaborados para o novo serviço que pretende ser acreditado no LTA, relativo 

aos requisitos aplicáveis a veículos pesados de passageiros, apresentam-se na tabela 7. A 

documentação resultou num único PT, nas IT’s para cada ensaio ou verificação a realizar, e 

nas FT’s de apoio necessárias a cada instrução de acordo com o âmbito de cada uma delas. 

 

 
Tabela 7 - Documentação técnica relativa aos requisitos aplicáveis em veículos pesados de passageiros 

Procedimento Técnico Instruções de Trabalho Fichas Técnicas 

 

 

 

Requisitos Aplicáveis 

aos Veículos Pesados 

de Passageiros 

 

 

 

o IT.V52.01.v01 – Bancos dos 

passageiros e espaço para passageiros 

sentados 

 

o IT.V52.02.v01 – Área disponível para 

passageiros 
 

 

o IT.V52.03.v01 – Inscrições 

informativas 

 

 

o IT.V52.04.v01 – Protecção contra 

riscos de incêndio 

 

o IT.V52.05.v01 – Saídas: número, 

localização e dimensão mínima 
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Requisitos Aplicáveis 

aos Veículos Pesados 

de Passageiros 

 

o IT.V52.06.v01 – Requisitos técnicos 

aplicáveis às portas de serviço 

 

o FT.V52.05.v01 – Gabarito E 

 

o IT.V52.07.v01 – Requisitos técnicos 

aplicáveis às portas de emergência 
 

 

o IT.V52.08.v01 – Requisitos técnicos 

aplicáveis aos degraus 

o FT.V52.06.v01 – Gabarito F 

o IT.V52.09.v01 – Acesso às portas de 

serviço 

o FT.V52.01.v01 – Gabarito A 

o FT.V52.03.v01 – Gabarito C 

o FT.V52.04.v01 – Gabarito D 

o IT.V52.10.v01 – Acesso às portas de 

emergência 

 

o FT.V52.07.v01 – Gabarito G 

o FT.V52.08.v01 – Gabarito H e I 

o FT.V52.09.v01 – Gabarito J 

o IT.V52.11.v01 – Corredores 

 

 

o FT.V52.01.v01 – Gabarito A 

o FT.V52.02.v01 – Gabarito B 

o FT.V52.10.v01 – Gabarito K 

 

 

o IT.V52.12.v01 – Comunicação com o 

condutor 

 

 

o IT.V52.13.v01 – Equipamento de 

restauração e entretenimento 

 

 

o IT.V52.14.v01 – Portas de acesso a 

compartimentos interiores 
 

 

o IT.V52.15.v01 – Sistemas de 

iluminação artificial 

 

 

o IT.V52.16.v01 – Secção articulada e 

estabilidade direccional nos veículos 

articulados 

 

 

o IT.V52.17.v01 – Corrimões e pegas 

 

o FT.V52.05.v01 – Gabarito L 
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o IT.V52.18.v01 – Protecção de vãos de 

escada, porta-bagagens, tampas de 

alçapões e protecção dos ocupantes 

 

o IT.V52.19.v01 – Passageiros com 

mobilidade reduzida 
 

 

o IT.V52.20.v01 Requisitos só 

aplicáveis a veículos de dois andares 

o FT.V52.05.v01 – Gabarito C 

 

o IT.V52.21.v01 – Ensaio ao sistema de 

comando de todas as portas de 

funcionamento assistido 

o FT.V52.05.v01 – Gabarito E 

o FT.V52.05.v01 – Gabarito M 

o FT.V52.05.v01 – Gabarito N 

 

o IT.V52.22.v01 – Ensaio de sistema de 

retenção de cadeiras de rodas 

 

 

o IT.V52.23.v01 – Ensaio da resistência 

da superestrutura 

 

 

o IT.V52.24.v01 – Ensaio de 

estabilidade do veículo 

 

 

 

A oportunidade de realizar na prática o ensaio e as verificações suportadas em termos 

documentais pelas instruções acima referidas, permitiu testar a relação e a coerência entre os 

documentos elaborados. 

Por outro lado, conseguiu-se de igual modo avaliar toda a interacção entre parâmetros de 

gestão, técnicos, materiais e humanos. 

 

4.2.2 Implementação do Ensaio 

A implementação de um ensaio e de algumas verificações necessárias para a concretização de 

um serviço completo que englobasse a avaliação de todos requisitos aplicados aos veículos de 

categorias M2 e M3, permitiu uma análise crítica à documentação técnica elaborada e permitiu 

testar a interacção de outros factores importantes para além da organização de processo, tais 



Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 

50 
 

como a minimização de tempo e a satisfação dos técnicos de laboratório na melhoria dos 

serviços realizados. 

A figura 20 ilustra o conjunto de todos os factores envolvidos durante a realização do ensaio e 

das verificações. A evidência desta interacção permitiu fornecer ao projecto realizado uma 

mais-valia, visualizando-se na prática os resultados da complexidade do sistema de gestão que 

foi trabalhado. 

 

 

 

 
 

Figura 20 - Interacção de factores na implementação de ensaios e verificações 

 

 

Realizadas as actividades práticas, apesar do tempo limitado, ficou testada a compatibilidade 

entre as instruções de trabalho e as fichas técnicas, ficando revistas as codificações destes 

documentos.  

Em termos gerais, no âmbito técnico, a elaboração da documentação permitiu aos técnicos de 

laboratório presentes na realização das actividades, três aspectos fundamentais: 

 

Gestão de 

equipamentos 

Gestão 

documental 

Supervisão dos 

técnicos de 

laboratório

Gestão de 

ensaios 

Gestão de recursos 

exteriores (instalações 

e material de apoio). 
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de amostras 
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 Padronização das actividades com uma consequente optimização do tempo de 

realização das tarefas; 

 Facilidade de entendimento dos procedimentos; 

 Maior assimilação dos conceitos descritos nos procedimentos. 

 

Verificou-se na prática, que o comprometimento da alta administração da empresa em 

implementar um SGQ e em acreditá-lo representou um factor fundamental para o 

envolvimento dos profissionais, para a padronização dos processos e para a consolidação do 

sistema na cultura da organização. 

Através da possibilidade de realizar no decorrer do projecto, o ensaio e as verificações 

relativas aos documentos elaborados, conseguiu testar-se esse envolvimento dos 

colaboradores e a interacção da documentação no decorrer dos processos. A tabela 8 e a 

figura 21 apresentam o resultado dessa interacção no processo respeitante à realização de 

serviços técnicos. 

 

 
Tabela 8 - Descrição de processos na realização de serviços a veículos 

Descrição de Processos: Realização de serviços a veículos 

Entradas: 
Veículos 

Documentação/Legislação 

Equipamento e material de apoio 

Saídas: 
Pedidos de intervenção (Instalações e equipamentos) 

Reclamações 

Veículo inspeccionado/ensaiado 

Informação para o IMTT 

Pedidos de material 
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Figura 21 – Descrição do processo de realização de serviços a veículos 
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Do mesmo modo, foram verificados os princípios da avaliação da conformidade, através da 

permanência no decorrer das actividades das três funções que respondem às necessidades de 

demonstração do cumprimento dos requisitos especificados no SGQ (Norma NP EN ISO/IEC 

17000): 

 

 Selecção: foi evidenciada através do planeamento e da preparação de todas as 

informações presentes na documentação elaborada, da recolha e produção de todos 

os dados de entrada necessários à subsequente função de determinação. 

Este princípio foi igualmente testado pela selecção de processos para a realização 

das actividades do laboratório. Por outro lado, nesta etapa também esteve incluída a 

escolha de equipamentos, a organização de recursos necessários e a devida 

correspondência entre documentos e actividades. 

 

 Determinação: este princípio residiu na presença de determinadas acções para 

desenvolver a informação completa quanto ao cumprimento dos requisitos 

especificados pelo objecto de avaliação de conformidade. A determinação esteve 

presente no manuseamento da documentação e resultou no acto de auditoria, de 

inspecção, de ensaio e de verificação. 

 

 Análise e atestação: actividades consequentes das outras duas actividades descritas, 

constituindo a etapa final de verificação. Resultam na comprovação de que os 

requisitos foram evidenciados durante o acto de determinação através de 

declarações, certificações e acreditações (objectivo principal do laboratório). 

 

Esta evidência dos princípios de avaliação da conformidade acrescentou credibilidade ao 

trabalho desenvolvido e mais uma vez destacou a forma padronizada com que o laboratório 

pretende desenvolver os seus serviços, baseados numa estrutura organizada, conseguida pela 

implementação e pelo respeito pelo sistema de gestão da qualidade. 

Claro que, durante a realização das actividades, apesar de todos as interacções que foram 

possíveis de identificar entre a documentação elaborada e outros factores, o projecto teve de 

ultrapassar uma resistência inicial por parte dos colaboradores. 



Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 

54 
 

Apesar dos colaboradores da empresa terem sido alertados para os benefícios que se podem 

extrair da implementação de um sistema de gestão, a operacionalização do sistema foi uma 

tarefa lenta. 

A mudança de hábitos dos colaboradores para a realização de algumas actividades não foi um 

processo tão rápido, sendo que a sensibilização para a qualidade sofreu alguma resistência. 

Constatou-se que o cumprimento do SGQ se torna um processo moroso, uma vez que a 

adaptação a todos os requisitos por ele imposto requer uma atenção muito cuidadosa por parte 

de todos os colaboradores. 

No entanto, durante todas as etapas do projecto, foi notória a preocupação crescente com a 

qualidade, em múltiplas vertentes, como se pode constatar pelo que foi apresentado.  

A melhoria do laboratório em termos de qualidade resultou em vários eixos de actuação, tais 

como a racionalização dos seus processos internos de funcionamento, a crescente necessidade 

de acompanhar a evolução a nível automóvel e a focalização no cliente, através da 

preocupação de gerir serviços novos e até ao momento desconhecidos por parte dos clientes.  

No que respeita ao serviço novo a ser disponibilizado no LTA referente aos veículos pesados 

de passageiros e que foi acompanhado durante o tempo que decorreu o projecto, o pedido de 

acreditação foi enviado e o laboratório espera muito em breve disponibilizar este serviço. 
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5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

5.1 Conclusões 

A implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) no Laboratório de 

Tecnologia Automóvel tornou possível não só a sua acreditação, como, acima de tudo, 

permitiu estabelecer novos padrões de qualidade que se repercutem nos serviços de alto teor 

tecnológico fornecidos pelo laboratório.    

O projecto promoveu, através da elaboração de documentos gerais de gestão e de documentos 

técnicos, a padronização de práticas do laboratório, provocando mudanças significativas no 

que concerne ao desenvolvimento de serviços. 

Conseguiu-se, para cada actividade desenvolvida definir responsabilidades e elaborar 

procedimentos adequados contemplando os aspectos técnicos e os aspectos de gestão de cada 

uma dessas actividades. 

O compromisso de todos os colaboradores da empresa com o novo modelo de gestão a ser 

praticado através da implementação do sistema de gestão da qualidade passou por etapas de 

sensibilização, treino, descrição de processos e elaboração de documentação. Todas as acções 

levadas a cabo, promovendo o envolvimento de todos os colaboradores nas distintas etapas, 

revelaram ser fundamentais para uma implementação eficaz de todo o sistema. 

O SGQ criado através do uso de ferramentas e metodologias da qualidade favoreceu o 

entendimento do conceito de qualidade por parte dos colaboradores do LTA. O trabalho 

desenvolvido permitiu facilitar os processos organizacionais dentro do laboratório, 

proporcionando a sistematização das acções de forma a agregar melhorias nos processos 

internos e externos da empresa e aproximando o atendimento às necessidades dos clientes e 

de todos os membros do laboratório. 

A implementação do SGQ, baseado nos referenciais normativos adequados às actividades do 

laboratório e à sua estrutura, foi validada pela equipa auditora durante a auditoria de 

concessão, revelando ser bastante adequado apesar da sua juventude. Caberá ao laboratório, 

uma vez implementado o SGQ no LTA e validados os documentos elaborados, e depois de 

acreditado, proceder à monitorização, ao controlo da operacionalidade dos procedimentos e à 
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avaliação da eficácia do sistema, para que haja sempre confiança por parte dos clientes e uma 

análise crítica, no sentido de promover a melhoria. 

Apesar do período de tempo previsto para a realização do projecto ter sido reduzido, e dado o 

processo sempre moroso de incorporação dos requisitos da qualidade no método de trabalho 

dos colaboradores da empresa através da implementação de um SGQ, foi possível, 

consciencializar todos os intervenientes dos benefícios consequentes do sistema de qualidade, 

sendo que foi comprovada a optimização do tempo de realização de tarefas através da 

padronização de actividades. 

Para além disso, os colaboradores conseguiram perceber que através da implementação de um 

SGQ baseado nos referenciais normativos adequados à actividade da empresa, o LTA pode 

submeter-se à acreditação dos seus serviços, conseguindo realizar a curto prazo, no nosso 

país, serviços até ao momento não disponibilizados.  

O LTA é pioneiro nas actividades que executa e pretende executar e o projecto desenvolvido 

ofereceu à empresa condições essenciais de organização e de requisitos de qualidade, para que 

o laboratório consiga atingir os seus objectivos. 

 

5.2 Trabalhos Futuros 

O LTA pretende, como no futuro, implementar uma gestão de processos global, que permita 

avaliar com maior precisão os eventuais desvios da não qualidade, dando continuidade à 

preocupação demonstrada durante o projecto desenvolvido em manter uma estrutura interna 

da empresa bem organizada.  

Do mesmo modo, no decorrer do processo dinâmico de implementação de novos serviços 

solicitados ao laboratório, existe a necessidade da colaboração entre os membros responsáveis 

da qualidade e da área técnica, na preparação da documentação adequada e correcta à prática 

de todos os ensaios e verificações. 

Estes membros responsáveis esperam desenvolver e cooperar entre si para que haja uma 

melhoria contínua nos serviços prestados, visando obter com o máximo rigor as fontes 

possíveis que contribuam para a diminuição das incertezas dos ensaios e das verificações 

técnicas e até mesmo dos processos administrativos. 
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O laboratório pretende com esta atitude continuar a disponibilizar serviços acreditados, 

estreitando desta forma as relações com as entidades reguladoras da actividade, demonstrando 

competência e credibilidade nos serviços prestados. 

A empresa propõe-se amadurecer alguns aspectos que ainda não puderam ser trabalhados e, 

com esse amadurecimento, alargar o conceito da qualidade, ampliar os seus objectivos e 

motivar sempre os seus colaboradores. 

No âmbito em que opera, o laboratório pretende alargar o leque de serviços oferecidos, 

cumprindo sempre os requisitos legais por eles impostos. A tendência é que os níveis de 

exigência sejam cada vez maiores, tanto por serviços acreditados como por credibilidade 

metrológica e o LTA está a desenvolver serviço no sentido de oferecer uma mais-valia à 

sociedade, pela disponibilização de serviços no ramo automóvel, até aqui pouco divulgados e 

não disponíveis no nosso país. 
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Anexo A – Documentos do SGQ do LTA 
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Procedimento Técnico relativo aos requisitos aplicáveis aos veículos pesados de passageiros 
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Instrução de Trabalho utilizada na verificação relativa a corredores 
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Instrução de Trabalho utilizada no ensaio da superestrutura 
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Checklist de ensaio para registo do serviço de requisitos aplicáveis ao um veículo M2 e M3 
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Anexo B – Fases de execução das verificações técnicas 

  

 
Gabarito A e veículo M2 disponibilizado pela empresa de carroçarias 

                           

 

              
Gabarito A na verificação relativa a corredores 
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Gabarito M no ensaio de sistema de comando de portas 

 

                         

 

 
Gabarito C na verificação de acesso às portas de serviço 
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Gabarito F  e inclinómetro na verificação dos requisitos aplicáveis a degraus 

 

 

 
Gabarito H na verificação dos acessos a janelas de emergência 
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Anexo C – Projecto da Plataforma 

 

        

 
Projecto da plataforma basculante para ensaio de superestrutura 
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Projecto do montante da plataforma para o ensaio de superestrutura 
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Projecto da báscula para o ensaio da superestrutura 
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Projecto do conjunto montante e báscula para o ensaio da superestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 

85 
 

 

Anexo D – Fases de execução do ensaio da Superestrutura 

 

 
Secção da superestrutura 

 
Secção da superestrutura (vista lateral) 
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Simulação da área de sobrevivência com Polietileno expandido 

 

 
 

Revestimento da área de sobrevivência com fita adesiva de alumínio 



Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 

87 
 

 
Marcação de pontos de referência 

 

 
Marcação de pontos de referência 
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Pesagem da secção da superestrutura 

 

 
Pesagem da secção da superestrutura 
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Fixação da área de sobrevivência 

 

 

 

  
Secção da superestrutura com simulação da área de sobrevivência 
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Plataforma basculante real e grelha metálica na parede 

 

 
Plataforma basculante real e grelha metálica na parede 
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Colocação de pesos na secção da superestrutura para simular o peso dos ocupantes 

 

 
Secção da superestrutura na plataforma basculante 
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Inicio da inclinação da plataforma basculante 

 
Aumento do ângulo de inclinação da plataforma 
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Aumento do ângulo de inclinação da plataforma 

 
Aumento do ângulo de inclinação da plataforma 
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Situação de equilíbrio eminente da secção 

 

 
Capotamento da secção da superestrutura 

 



Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 

95 
 

 

 
Deformação da secção provocada pelo capotamento 

 
Deformação da secção provocada pelo capotamento 
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Deformação da secção provocada pelo capotamento 

 
Deformação da secção provocada pelo capotamento 
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