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Resumo 
 

 

Apesar da Gestão da Qualidade não ser um conceito recente, este encontra-se cada vez 

mais em voga, não apenas pelas suas vantagens ao nível do marketing e da imagem da 

organização, mas sobretudo porque pode, quando bem conduzido e verdadeiramente 

inserido na cultura organizacional, gerar mudanças profundas, quer ao nível da 

normalização dos procedimentos, quer ao nível da motivação, da qualidade dos 

serviços/produtos e consequentemente da satisfação dos clientes externos e internos. 

 

É portanto neste sentido que nos propomos aqui compreender um pouco melhor o 

impacto da implementação de um SGQ em bibliotecas públicas - subsistema que nos 

importa aqui estudar, por se tratar de um serviço de acesso igualitário à informação, à 

cultura e ao lazer, o qual merece a nossa atenção e interesse. Pretendemos ainda, com 

este estudo, apresentar alguns factos que nos permitam constatar que o sistema traz 

efectivamente benefícios à organização, de forma a comprovar a sua eficácia - para tal, 

será adoptada uma abordagem sistémica apoiada na norma ISO 9001:2008. 

 

A investigação levada a cabo, consiste num estudo a nível nacional, baseado na 

aplicação de inquéritos a bibliotecas públicas portuguesas de âmbito municipal 

envolvidas em SGQ. Assim, o presente trabalho conta com um universo é de 22 

bibliotecas enquadradas no nosso objecto de estudo, sendo a nossa amostra 

constituída por 17 bibliotecas. 

 

Pretendemos, portanto, com esta dissertação evidenciar a forma como a Gestão da 

Qualidade pode dar um precioso contributo às bibliotecas públicas de âmbito 

municipal, potenciando os seus serviços e a satisfação dos seus clientes – sendo esta 

questão de extrema importância na medida em que vivemos numa sociedade cada vez 

mais competitiva, onde só os melhores se destacam e sobrevivem. 
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Abstract 

 

 

Although Quality Management is not a recent concept, it is increasingly in vogue, not 

only for its marketing advantages, but also because of the benefit it brings to the 

image of the organisation. Most importantly, when it is well run and properly 

integrated into the organisational culture, it can manage vital changes in the quality of 

services/products, both at the level of normalising procedures and in terms of 

motivation, and, consequently, enhance the satisfaction of internal and external 

clients.  

 

Consequently, what we are proposing here is a better understanding of the impact of 

the implementation of Quality Management Systems (SGQ) in public – a subsystem 

that provides an equal access to information, culture and leisure, which deserves our 

attention and interest. We also intend to identify the elements which illustrate that the 

system brings real benefits to the organisation, so that we may prove its usefulness. A 

systematic approach will therefore be adopted in the context of the ISO 9001:2008. 

 

The research that has been carried out involved a national study, based on 

questionnaires sent to Portuguese Municipal Public Libraries using QMS. Although 

current work involves 22 selected libraries, our sample comprises just 17. 

 

With this dissertation we intend, however, to underline the fact that Quality 

Management can make an essential contribution to municipal public libraries, 

enhancing their services and their clients’ satisfaction. This issue is of the utmost 

importance in our society where only the best can survive. 
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Introdução 

 

 

Vivemos numa sociedade em constante mudança, em que as exigências e os desafios 

se apresentam cada vez mais complexos, a nível social, económico, político, 

tecnológico e outros. Cenário este, a que as organizações não ficam alheias, sendo-lhes 

exigidas cada vez mais provas da sua eficácia e da sua qualidade enquanto agentes 

sociais. 

 

É nesta perspectiva que se iniciou, primeiro no sector industrial e posteriormente no 

sector dos serviços, a demanda pela Gestão da Qualidade, a qual tem dado provas quer 

ao nível da melhoria da qualidade dos produtos/serviços, quer ao nível da motivação 

dos colaboradores e da melhoria contínua, reflectindo-se todos estes aspectos no 

aumento da satisfação dos clientes. 

 

Perante tais evidências, tem-se registado um crescente aumento de estudos sobre este 

modo de gestão, cada vez mais adoptado pelas organizações. E foi, portanto, no 

decorrer de uma leitura sobre a referida temática que nos surgiu a curiosidade em 

relação ao presente objecto de estudo – A Gestão da Qualidade nas Bibliotecas 

Públicas Portuguesas de âmbito municipal. 

 

A escolha sobre este tipo de organização (bibliotecas públicas de âmbito municipal) 

prende-se essencialmente com o facto de consistirem em organismos potenciadores 

do acesso livre e igualitário à informação. Pelo que merecem aqui o nosso destaque, 

pois desempenham (ou deveriam desempenhar) um papel bastante importante a 

vários níveis: no combate à info-exclusão; na formação ao longo da vida; no acesso à 

educação não formal; na questão do abandono escolar; na promoção da leitura; na 

partilha de conhecimentos; entre muitas outros factores que contribuem para a 

criação de uma sociedade mais informada, igualitária e esclarecida e 

consequentemente para o exercício pleno da cidadania.  
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Assim, à semelhança de outras instituições que apostam na busca pela sua 

subsistência, tendo como principal objectivo apresentar melhores resultados (quer 

junto dos clientes quer junto da instituição-mãe), também as bibliotecas públicas 

(como subsistemas dos municípios) têm tentado adaptar-se às mudanças e fazer face 

às exigências que lhes são colocadas, pelo que, para tal, tem-se destacado a sua aposta 

na gestão da qualidade. 

 

Apesar de temática da gestão da qualidade em bibliotecas públicas não ser 

propriamente recente, pois há muito que se fala em medição do desempenho no 

sentido de conduzir este tipo de organização na direcção da melhoria da qualidade 

dos seus serviços, a verdade é que em Portugal são poucos os estudos sobre esta 

matéria, pelo que consideramos a presente investigação bastante pertinente, na 

medida em que nos permitirá ter um maior conhecimento sobre uma realidade pouco 

estudada. 

 

Após uma breve apresentação da temática que nos propomos aqui estudar, importa 

contudo referir que o objectivo do presente estudo consiste, numa perspectiva mais 

alargada e tal como demos a entender anteriormente, em aprofundar o escasso 

conhecimento sobre à gestão da qualidade nas bibliotecas públicas portuguesas, bem 

como conhecer um pouco melhor a sua realidade, as suas características e o seu 

desempenho.  

 

Neste sentido, e de forma a aprofundar um pouco mais a investigação, o presente 

estudo tem como base as seguintes perguntas de partida: 

 

⇒ Quais os benefícios que a implementação de um SGQ traz às bibliotecas públicas 

portuguesas de âmbito municipal? 

 

⇒ Será que a implementação do SGQ se traduz efectivamente no aumento da 

satisfação dos clientes das bibliotecas públicas municipais? 
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Posto isto, passemos então a abordar a estrutura da presente dissertação, a qual, por 

forma a levarmos a cabo o nosso objectivo, se divide essencialmente em quatro 

capítulos centrais: 

 

O primeiro capítulo consiste em descrever a metodologia de investigação, isto é, qual 

o caminho traçado, quais os passos que demos em direcção ao objecto de estudo, qual 

o método escolhido e os instrumentos utilizados para levar a cabo a investigação. 

 

O segundo capítulo divide-se em dois momentos. O primeiro momento diz respeito à 

exploração da temática em análise, ou seja, pretendemos aqui, com base em algumas 

leituras, ter um maior domínio sobre a Gestão da Qualidade, os principais conceitos, o 

seu percurso, os teóricos, as principais abordagens e perspectivas. Tentámos ainda 

dar uma ideia sobre a evolução da gestão da qualidade desde a sua aplicação no sector 

empresarial ao sector dos serviços e mais concretamente na Administração Pública – 

tratou-se, no fundo, de procurar fazer uma revisão da literatura. 

Num segundo momento deste capítulo, tentámos enquadrar a questão da qualidade 

aplicada às bibliotecas públicas, apresentando, com base na revisão da literatura, uma 

noção do seu percurso e da sua evolução. Neste sentido, partimos de uma abordagem 

internacional, canalizada posteriormente para a realidade nacional.  

 

O terceiro capítulo consiste no âmago da nossa investigação, ou seja, é aqui 

apresentada a análise dos dados relativos às bibliotecas públicas certificadas e/ou 

envolvidas num sistema de gestão da qualidade. Assim, o presente capítulo teve por 

base a aplicação de inquéritos a nível nacional, dividindo-se a sua análise da seguinte 

forma:  

 

1.ª parte – consiste na caracterização das bibliotecas em estudo, 

nomeadamente, qual a sua tipologia; que serviços prestam; qual o número de 

utilizadores inscritos; quais os horários disponibilizados; qual o número de 

colaboradores; entre outros – factores estes que poderão afectar a qualidade 

dos serviços; 
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2.ª parte – consiste em perceber qual a extensão de bibliotecas públicas 

portuguesas envolvidas em Sistemas de Gestão da Qualidade; quais as 

melhorias por elas registadas; qual a evolução da satisfação dos clientes; como 

é efectuada a avaliação dos serviços, que instrumento e indicadores são 

utilizados; etc.; 

 

3.ª parte – consiste em aferir a qualidade do desempenho das bibliotecas com 

SGQ implementado, sendo aqui considerados aspectos como: o número de 

visitas à biblioteca por mês; o número de empréstimos por mês; o número de 

actividades por ano; etc. Contudo, ainda assim não ficámos satisfeitos e, apesar 

de não ser esse o nosso objecto de estudo, tentámos ‘avaliar’ o desempenho das 

bibliotecas, utilizando para tal alguns indicadores de desempenho da norma 

ISO 11620, nomeadamente no que diz respeito ao custo por visita à biblioteca; 

visitas à biblioteca per capita; empréstimos per capita; movimento da colecção 

de empréstimo; custo por empréstimo; entre outros. 

 

O quarto capítulo é constituído por uma espécie de guia onde são indicadas algumas 

directrizes para a implementação de um sistema de gestão da qualidade com base na 

norma NP EN ISO 9001. Aqui são abordados tópicos como: custos, etapas, suporte 

documental, auditorias, requisitos normativos, competências, etc.  

 

Por fim temos a Conclusão, onde são apresentadas, em jeito de síntese, as principais 

conclusões resultantes da presente investigação. Conclusões essas que, esperamos, 

possam de facto contribuir para uma melhor compreensão da temática em causa, 

contribuindo para alertar as partes interessadas sobre a importância da melhoria da 

qualidade das bibliotecas públicas portuguesas. Por fim, serão apresentadas as 

questões/observações que ficaram por explicar, as quais poderão servir de mote a 

futuras investigações.  
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1. Metodologia de Investigação 

 

“Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço  

e comunicar ou anunciar a novidade.” 

Paulo Freire 

 

O presente trabalho que aqui nos propomos desenvolver tem por base uma 

investigação de carácter científico, a qual percorreu diversas fases de modo a permitir 

um melhor conhecimento e entendimento da realidade estudada, conduzindo-nos a 

uma reflexão e, eventualmente, permitindo-nos acrescentar valor à sociedade onde 

nos inserimos, alertando para a importância da excelência dos serviços prestados 

pelas bibliotecas públicas. 

 

Assim, comecemos antes de mais por clarificar de que falamos quando falamos de 

investigação científica. Segundo Tuckman (2002: 5) “a investigação é uma tentativa 

sistemática de atribuição de respostas às questões”. Assim, na condução de uma 

investigação, o investigador descobre os factos e formula uma síntese com base na 

interpretação dos mesmos. Podemos pois comprovar que o nosso estudo cumpre o 

requisito de investigação científica na medida em que foram apurados e interpretados 

os factos da realidade estudada.  

 

Tomando agora em linha de conta as palavras de Raymond Quivy e Luc Van 

Campenhoudt (2008), importa destacar que toda a investigação deve responder a 

alguns princípios, ainda que existam vários percursos diferentes que nos conduzam ao 

conhecimento científico. Segundo os autores, existem portanto três princípios 

fundamentais que devem ser tidos em conta por forma a progredirmos em direcção ao 

objectivo traçado, são eles: 

 

• Ruptura – a nossa bagagem previamente adquirida, os preconceitos e as falsas 

evidências apenas nos dão a ilusão de compreendermos as coisas, pelo que 

construir um estudo “sobre tais premissas equivale a construir sobre a areia 
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[…]. A ruptura é, portanto, o primeiro acto constitutivo do procedimento 

científico.” (QUIVY e CAMPENHOUDT, 2008). Importa pois referir que, de 

forma a rompermos com qualquer tipo de ideia pré-concebida acerca da 

temática em análise, foram levadas a cabo diversas leituras, nomeadamente, de 

estudos, artigos e livros que versam sobre o tema em estudo, mais exactamente 

sobre a gestão da qualidade e as bibliotecas públicas.  

 

• Construção – com base numa forte bagagem conceptual e em informações 

sólidas e bem estruturadas, torna-se bastante mais fácil construir um plano de 

pesquisa e apresentar a teoria e/ou hipóteses do que está na base do fenómeno 

em estudo. Deve ser construído um quadro teórico de referência para que seja 

possível, numa fase posterior, proceder-se à verificação ou refutação das 

hipóteses. No estudo em causa, propusemo-nos pois averiguar se a 

implementação do SGQ trouxe efectivamente melhorias/benefícios aos serviços 

das bibliotecas municipais e ainda Se a implementação do SGQ contribui 

realmente para o aumento da satisfação dos utilizadores das bibliotecas em 

estudo. 

 

• Verificação – “uma preposição só tem direito ao estatuto científico na medida 

em que pode ser verificada pelos factos. Este teste pelos factos é designado por 

verificação ou experimentação.” (QUIVY e CAMPENHOUDT, 2008). Neste 

sentido, o presente estudo levou a cabo a verificação e sustentação dos factos 

com base na análise de questionários aplicados às bibliotecas públicas 

certificadas e/ou envolvidas em sistemas de gestão da qualidade – esta matéria 

poderá ser explorada mais detalhadamente no capítulo n.º 4 do presente 

estudo. 

 

Efectuada uma breve abordagem sobre os pressupostos de uma investigação, 

direccionemo-nos agora para questões mais concretas acerca do tema e do título do 

presente estudo, estes, segundo Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt (2008), 

devem obedecer a três critérios, são eles: clareza, exequibilidade e pertinência. 
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Significa isto que, o tema que pretendemos estudar deve ser expressado de uma forma 

concisa, precisa e sem lugar para ambiguidades; deve ainda ser possível de executar 

tendo em conta critérios temporais, financeiros e logísticos; e por fim deve ser 

pertinente e acrescentar valor à matéria em análise (2008). Consideramos pois que o 

título do nosso estudo – A Gestão da Qualidade nas Bibliotecas Públicas Portuguesas: 

implementação do sistema segundo a norma ISO 9001 - obedece criteriosamente à 

indicação dos referidos autores, pois estamos perante um tema claro, conciso, 

exequível, pertinente e pouco analisado na realidade que nos propusemos estudar. 

 

No seu livro, ‘Como Realizar um Projecto de Investigação’, Judith Bell ressalta que o 

investigador poderá debater o tema com colegas, professores e/ou pessoas 

conhecedoras da área, de forma a averiguar se de facto se trata de um terreno viável. 

A nós cabe-nos dizer que antes de avançar com o tema foram levadas a cabo várias 

conversas com professores e em especial com o orientador deste trabalho de 

investigação, Prof. Doutor Carlos Guardado da Silva. Pelo que, após verificada a 

viabilidade do tema, procedeu-se de imediato à elaboração do Projecto com a 

definição dos objectivos e a esquematização dos principais capítulos a abordar. 

 

Judith Bell (2010) destaca ainda a importância de se definir uma calendarização para 

o projecto, devendo ter, certamente, um prazo de entrega e que o mesmo deverá ser 

cumprido. Segundo a autora “é pouco provável que consiga seguir um horário rígido, 

mas tem de estabelecer um plano de trabalho para ir verificando regularmente os 

avanços e, se necessário, passar de uma etapa do trabalho para outra.” (2010, p. 43). 

Neste aspecto, não podemos deixar de referir que por vários motivos, nomeadamente 

motivos profissionais, não nos foi possível cumprir a data inicialmente estipulada para 

a entrega do estudo, pelo que foi necessário proceder ao seu adiamento para o ano 

seguinte. 

 

Direccionando-nos agora para a questão do processo de recolha de dados, e tendo em 

conta as indicações de Tuckman (2002), o qual refere que para medir a informação 

que queremos extrair (conhecimentos, crenças, opiniões, experiências, etc.), podemos 



8 
 

optar por aplicar questionários ou entrevistas. Importa portanto referir que após um 

período de reflexão, optámos por adoptar uma análise quantitativa ao presente 

estudo, pelo que foram aplicados questionários a uma população1 de 22 bibliotecas, a 

qual abrange todas as bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas envolvidas 

em Sistemas de Gestão da Qualidade (ao que conseguimos apurar, existem 

actualmente 21 bibliotecas públicas de âmbito municipal envolvidas em SGQ e 1 

biblioteca que já esteve envolvida mas que de momento tem o processo 

interrompido), pelo que foram enviados questionários a todas elas, visando a recolha 

de dados de forma a levar a cabo a investigação a que nos propusemos. Assim, a 

amostra deste estudo consiste no número de respostas obtidas, neste caso, 17 

bibliotecas - das quais, 10 estão certificadas, 6 têm o processo em curso e 1 com o 

processo interrompido (de qualquer forma, ainda assim, considerámos pertinente 

analisá-la). Posto isto, podemos pois afirmar que estamos perante uma amostra 

representativa. 

 

Judith Bell, declara que todos os dados recolhidos através de entrevistas, 

questionários ou outros não têm qualquer carácter científico até ao momento em que 

são analisados e interpretados. “A redacção de um trabalho não é, ou não deve ser, 

uma actividade despachada precipitadamente no final de uma pesquisa. É um 

processo constituído por várias etapas, as quais devem ser registadas à medida que 

forem sendo concluídas.” (BELL, 2010, p. 210). Neste ponto, podemos afirmar que a 

presente investigação teve o cuidado de levar a cabo a análise dos questionários, 

permitindo extrair algumas conclusões dos dados recolhidos – podemos ter acesso à 

referida análise no capítulo n.º 4 do presente estudo. 

 

Seguindo as indicações dos autores supra-citados, o estudo aqui apresentado 

obedeceu a diferentes fases, das quais podemos destacar muito sumariamente e de 

forma mais encadeada:  

                                                 
1 Segundo Tuckman a população (ou grupo-alvo) “é o grupo sobre o qual o investigador tem interesse 
em recolher informação e extrair conclusões” (TUCKMAN, 2002: 338). Quando à amostragem, o mesmo 
autor refere que esta consiste num “grupo representativo da população para servirem como sujeitos ou 
respondentes” (2002: 337).  
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A Escolha da Temática a Tratar – Nesta primeira fase foi definida a temática, de uma 

forma muita genérica e abrangente, sobre a qual o estudo iria incidir – neste caso, a 

Gestão da Qualidade. O critério que esteve na base desta escolha, prende-se 

essencialmente com o facto de a temática despertar um especial interesse no 

investigador a par de se verificar uma temática emergente, com bastante pertinência e 

pouco estudada na realidade portuguesa. 

 

A Definição do Tema a Investigar – Nesta fase foi definido com exactidão o que se 

pretendida estudar, ou seja, dentro da área da gestão da qualidade pretendeu-se 

direccionar o estudo num sentido mais delimitado, seleccionando uma dimensão 

específica da realidade e tendo em conta princípios como a clareza, a exequibilidade e 

a pertinência – neste caso optou-se por estudar A Gestão da Qualidade nas Bibliotecas 

Públicas Portuguesas.  

 

A Exploração e Revisão da Literatura – Esta fase permitiu ao investigador 

aprofundar os seus conhecimentos sobre a temática em estudo, adquirir uma 

percepção sobre a sua evolução ao longo dos tempos, bem como dotar o seu 

conhecimento de conceitos específicos. Nesta fase foram levadas a cabo:  

• Leituras de livros e artigos sobre o tema;  

• Leituras de investigações sobre a temática em estudo;  

• Pesquisas de artigos disponíveis na internet;  

• Deslocações a diversas bibliotecas;  

• Consulta de catálogos on-line;  

• Consulta de repositórios. 

 

Construção da Hipótese de Trabalho - tendo por base a afirmação de Tuckman 

(2002), o qual refere que, seguindo o processo de investigação um método científico, 

este “propõe um problema a resolver, constrói uma hipótese ou solução potencial 

para o problema” (TUCKMAN, 2002: 22). Foi portanto neste sentido que definimos as 
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nossas hipóteses de trabalho, consistindo estas em aferir se a implementação dum SGQ 

traz benefícios aos serviços das bibliotecas públicas de âmbito municipal e quais são 

esses benefícios, bem como percepcionar se a implementação do SGQ se traduz 

efectivamente no aumento da satisfação das bibliotecas em estudo. 

 

A Construção do Modelo de Investigação – A autora Judith Bell (2010) firma que 

nesta fase, e uma vez bem definido o tema e especificados os objectivos, o investigador 

estará em condições de decidir a forma de recolha de informação mais adequada ao 

seu objecto de estudo. Existem vários métodos e técnicas de recolha de dados, 

nomeadamente, qualitativa, quantitativa, estudo de caso, investigação-acção, entre 

outros. Contudo, isto não significada que uma investigação não possa combinar vários 

tipos de métodos de recolha de informação, além de que é ainda necessário escolher 

qual ou quais os instrumentos a utilizar associados a cada método, por exemplo 

questionários, entrevistas, diários, observação, etc. (2010). 

 

Assim, nesta fase da investigação foram, numa primeira etapa, aplicados pré-

questionários a todas as bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, num 

total de 2612 bibliotecas, com algumas questões exploratórias que permitissem dar ao 

investigador uma maior percepção do número de bibliotecas certificadas ou 

envolvidas em sistemas de gestão da qualidade – a aplicação dos pré-questionários foi 

levada a cabo por e-mail e dirigida aos bibliotecários responsáveis pelas bibliotecas.  

 

Numa segunda etapa desta fase, já na posse da informação sobre quais as bibliotecas 

certificadas ou envolvidas em SGQ, foi definido o caminho a percorrer e o que se 

pretendia analisar, bem como a forma de extrair as informações necessárias da 

realidade em estudo. Neste sentido, optou-se por associar ao presente trabalho um 

                                                 
2 Segundo os últimos dados apresentados pela Rede de Conhecimento das Bibliotecas Públicas (RCBP), 
foram até agora apoiados pelo ‘Programa de Apoio às Bibliotecas Municipais’ da Direcção Geral do 
Livro e das Bibliotecas (DGLB), 261 municípios. Assim, as 261 bibliotecas apoiadas pelo programa da 
DGLB, constituem portanto a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP). IN. 
http://rcbp.dglb.pt/pt/Bibliotecas/Paginas/default.aspx 
Admitimos, contudo, que estes dados possam não estar actualizados, mas foi com base neles que 
procedemos à nossa investigação. 
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método quantitativo de recolha de informação, traduzindo-se na aplicação e análise de 

questionários a todas as bibliotecas públicas portuguesas certificadas ou envolvidas 

em sistemas de gestão da qualidade. 

 

Mas vejamos com maior detalhe o processo de aplicação dos questionários como 

instrumento utilizado para recolha de informação. Neste sentido, podemos referir que 

a escolha deste método teve como objectivo permitir-nos uma visão mais abrangente, 

com informações muito concretas acerca do universo de bibliotecas públicas 

preocupadas com a qualidade e excelência dos seus serviços e com a satisfação dos 

seus utilizadores. Os questionários (com perguntas abertas e fechadas), foram 

enviados a 22 bibliotecas públicas de âmbito municipal (quinze certificadas, seis a 

trabalhar para a certificação, e uma que já esteve envolvida num SGQ mas que de 

momento já não está), do qual extraímos uma amostra de 17 bibliotecas (não 

aceitando, portanto, fazer parte deste estudo cinco bibliotecas certificadas). Os 

questionários foram aplicados através de e-mail, sendo que em alguns casos, pela 

demora na resposta, foi necessário estabelecer contacto telefónico com os 

bibliotecários responsáveis apelando à sua colaboração para com o presente estudo. 

Importa aqui destacar que os questionários tinham um pequeno cabeçalho onde o 

investigador se identificava, explicava o objectivo da investigação e pedia a 

colaboração das bibliotecas em causa. A matriz do questionário era subdividida em 

três partes: 1.ª Parte - Caracterização da biblioteca (aqui as perguntas incidiam sobre 

a tipologia, o n.º de funcionários, o horário de funcionamento, etc.); 2.ª Parte - Gestão 

da Biblioteca (aqui constavam perguntas relacionadas com os serviços certificados, a 

empresa certificadora, a avaliação dos serviços, pontos positivos e negativos da 

implementação do SGQ, etc.); 3.ª Parte – Indicadores de desempenho3 (nesta última 

parte do questionário constavam perguntas relacionadas com o n.º médio de visitas à 

biblioteca por mês, a dimensão da colecção, etc.).  

 

                                                 
3 Os indicadores de desempenho utilizados no questionário foram extraídos da Norma 11620. 
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A Análise e Interpretação dos Dados – Nesta fase, com base na aplicação dos 

questionários, pretendemos avaliar e extrair algumas conclusões como: que tipo de 

norma foi utilizada no processo de certificação; que tipo de documentos escritos 

(QUAR, Missão, PT, IT, etc.) detêm as bibliotecas certificadas; com que periodicidade é 

efectuada a avaliação dos serviços; se recorreram a uma empresa de outsourcing; 

quais os pontos positivos e negativos decorrentes da implementação do SGQ; e, 

sobretudo, se o processo de implementação do SGQ trouxe melhorias aos serviços 

prestados pelas bibliotecas em causa, bem como quais são essas melhorias. Quisemos 

ainda perceber, tal como já dissemos anteriormente, se a implementação do SGQ 

contribui efectivamente para o aumento da satisfação dos utilizadores das bibliotecas 

em estudo. Além disso, foi ainda efectuada uma comparação entre diferentes 

tipologias de bibliotecas, as suas características, o seu desempenho e a sua 

conformidade com as directrizes da Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB).  

 

Resta-nos, portanto, em jeito de síntese, referir que este capítulo permite-nos 

compreender qual o caminho trilhado e qual a metodologia adoptada para levar a 

cabo a presente investigação. Posto isto, passaremos de seguida a apresentar o 

resultado deste projecto. 
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2. A Gestão da Qualidade: origem, evolução, abordagens e perspectivas 

 

“No actual contexto de extrema complexidade e incerteza, em que a mudança contínua se impõe como 

uma necessidade e uma oportunidade (…), a gestão das organizações (…) enfrenta novos e difíceis 

desafios, dependendo da qualidade do seu desempenho a sustentabilidade do seu sucesso.” 

Albino Lopes e Lina Capricho 

 

O presente capítulo pretende essencialmente apresentar um panorama global acerca 

da origem e da evolução da Gestão da Qualidade nas organizações, bem como apontar 

as diversas abordagens e perspectivas dadas pelos vários teóricos ao longo dos 

tempos. Será ainda feita uma breve referência acerca da gestão da qualidade adaptada 

às exigências das organizações inerentes à sociedade industrial, na qual este modelo 

de gestão teve o seu início, abordando de seguida a sua transição para as organizações 

características de uma sociedade moderna, ou seja, com maior expressividade no 

sector dos serviços.  

 

Comecemos, então, antes de mais, por fazer uma breve referência à dimensão 

subjectiva do conceito de qualidade. Como podemos facilmente perceber, através de 

qualquer leitura sobre gestão da qualidade, este modo de gestão encontra-se 

intimamente ligado a modelos de referência intrínsecos a determinadas épocas e 

culturas. Segundo Dray (1995: 177), a qualidade “(…) é um conceito evolutivo que tem 

a ver com os próprios valores e padrões que o cidadão espera do «produto» recebido 

(…) que sintetiza um conjunto de técnicas orientadas para uma nova filosofia de 

gestão”. Indo ao encontro da afirmação de Dray, Rocha (2006: 15) acrescenta que “a 

qualidade implica a actuação sobre vários pontos do sistema: objectivos da 

organização, conformação com os standards, envolvimento dos consumidores e 

trabalhadores, medição de resultados e melhoria contínua”. A preponderância sobre 

cada um dos elementos referidos por Rocha varia segundo a evolução histórica do 

conceito, isto é, em determinada altura assistia-se a uma maior preocupação em 

relação aos stansdards, posteriormente destacou-se o foco no cliente, e finalmente, 

assiste-se à qualidade total, integrada em toda a organização. Podemos ainda destacar 
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a abordagem da qualidade segundo as normas internacionais da família ISO 9000, as 

quais, segundo Ribeiro (2006: 50), definem qualidade “como a capacidade de um 

conjunto de características inerentes a um produto, sistema e processo, para 

satisfazer os requisitos dos clientes bem como outras partes interessadas da 

empresa”. Por fim, de forma a apresentarmos aqui uma complementaridade de 

conceitos sobre qualidade, vejamos a definição de Silva (2008), baseando-se em 

Núñez Fernández [2007], o qual refere que esta é entendida de modo a “cumprir os 

requisitos definidos para um determinado serviço ou produto, com vista à satisfação 

das necessidades dos clientes internos e externos, numa óptica de melhoria contínua” 

(2008: 15). 

 

Podemos, pois, constatar que, ao longo dos tempos, e a par de todas as alterações 

económicas, políticas, sociais tecnológicas e outras, o conceito de Gestão da Qualidade 

foi, como já referimos anteriormente, evoluindo. Sendo este conceito bastante 

complexo e multifacetado, não existe, portanto, uma única definição para o mesmo, 

mas sim várias formas para descrever o seu significado. Assim, a gestão da qualidade 

pode ser encarada de várias perspectivas, facto este que explica a diversidade de 

definições, não havendo uma melhor ou mais eficaz do que a outras, mas sim uma 

complementaridade entre elas. 

 

O termo, apesar de ter ganho uma maior expressão a partir do início da década de 80, 

existe desde há muitos anos atrás. Contudo, a opinião dos teóricos da qualidade não é 

consensual quanto à data de nascimento da qualidade, afirmando alguns autores que 

esta teve o seu início há centenas de anos, enquanto que outros apontam uma baliza 

temporal de milhares de anos (ANTÓNIO; TEIXEIRA, 2009). Podemos referir 

inclusivamente que, Segundo Carapeto e Fonseca (2005: 37), “alguns autores situam a 

sua origem nas primeiras civilizações de egípcios e fenícios, apontando provas da sua 

utilização nas penas previstas no Código Hammurabi (1752 a. C) e nas leis dos fenícios 

para quem realizasse produtos com defeito, assim como nos sistemas de controlo 

utilizados nas agremiações da Idade Média”. Contudo, os autores acrescentam que “foi 
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com a Revolução Industrial e a produção em massa que o termo qualidade começou a 

ser associado ao controlo estatístico da qualidade.” (2005: 37). 

 

Podemos ainda referir que, segundo António e Teixeira (2009), o conceito de Gestão 

da Qualidade teve o seu inicio nos Estados Unidos da América, mas sem nunca ser 

implementado na prática, ficando-se apenas pelo campo teórico, pelo que foi o Japão 

que posteriormente adoptou esta filosofia, dando assim início a todo um processo de 

evolução. Mais tarde, tendo verificado que esta forma de gestão constituía de facto 

uma mais-valia para o desempenho das organizações, os Estados Unidos voltaram a 

integrar a gestão da qualidade na sua estratégia organizacional, seguindo-lhe o 

exemplo a maioria dos países da Europa. 

 

Apesar de não ser nosso objectivo fazer aqui uma exposição exaustiva da história da 

qualidade, podemos ainda assim referir dois factos de grande impacto no trajecto 

desta forma de gestão. O primeiro surge com a produção em massa associada à 

Revolução Industrial (Séc. XIX), direccionando os processos da qualidade para o 

produto como um bem comercial; e o segundo, bem mais recente, encontra-se 

relacionado com a crescente importância do sector dos serviços. Tal como referem 

António e Teixeira (2009), a gestão da qualidade teve no século passado um ponto de 

grande viragem, assistindo-se ao nascimento de uma nova perspectiva tendo como 

foco o cliente e a prevenção de erros, deixando portanto de estar associada à 

inspecção e ao controlo.  

 

Contudo, a evolução do conceito de qualidade, mais aproximado da realidade actual, 

nasceu nos anos 30, pela mão de Shewhart com a sua carta de Controlo Estatístico da 

Qualidade, na qual o autor associa qualidade ao controlo da variação dos produtos (ou 

seja, é dada especial atenção à produção de produtos com variações mínimas ou, por 

outras palavras, produtos com poucas diferenças). Shewhart adopta uma abordagem 

sistémica, a qual considera a produção como um processo inerente a uma organização, 

não podendo esta ser considerada sem a influência de um ambiente externo e interno. 
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Em 1946, foi criado, pelo Sindicato dos Cientistas e Engenheiros Japoneses, o Grupo de 

Pesquisa e Formação em Controlo da Qualidade. Este grupo tinha como objectivo 

melhorar a qualidade dos produtos japoneses e, por sua vez, melhorar também a 

qualidade de vida dos cidadãos.  

 

Deming, conceituado autor americano, considerado o pai “da moderna revolução da 

qualidade” (ROCHA, 2006: 35), afirma que o pilar de qualquer sistema de qualidade 

consiste no ‘controlo estatístico das variações do processo’ e nos ‘processos de 

melhoria contínua’. Deming estabeleceu o ciclo ‘Planear, Executar, Avaliar e 

Melhorar’4, também conhecido por PDCA (Plan, Do, Check, Act).  

Uma outra vertente da gestão da qualidade, identificada por Deming, assenta no facto 

de que esta estabelece 14 princípios básicos que visam a melhoria da qualidade. São 

eles, segundo Rocha (2006): 

1. Criar na organização uma visão estratégica com base no constante 

aperfeiçoamento do produto e do serviço, indo ao encontro das necessidades 

do cliente; 

2. Ter em conta o ambiente externo e interno da organização de forma adaptar-se 

e a visar a melhoria contínua; 

3. Pôr fim à dependência da inspecção, pois não é ela que vai aumentar a 

qualidade do produto, devendo portanto ser adoptadas outras estratégias 

menos dispendiosas e ineficazes;  

4. Pôr fim à ideia de que o preço está na base do negócio. O preço é importante, 

mas existem outras coisas a ter em conta, nomeadamente a qualidade, pelo que 

cada caso é um caso e o produto/serviço deve ter em conta as necessidades, 

interesses e exigências dos clientes; 

5. Apostar na melhoria contínua dos processos com base no trabalho em equipa, 

na melhoria da qualidade e na racionalização de custos; 

6. Dotar o trabalhador de formação adequada, potenciando as suas capacidades; 

7. Apostar numa boa liderança, pois é o motor de uma gestão de qualidade; 

                                                 
4 Posteriormente esta metodologia foi estabelecida como suporte da ISO 9001: 2008. 
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8. Criar um clima de confiança sem razões para medos, só assim será possível 

uma total colaboração e uma confiança que facilitará a resolução de problemas; 

9. Eliminar barreiras entre departamentos e áreas funcionais; 

10. Eliminar slogans que incitam e impõem o cumprimento de metas e o aumento 

de produtividade, criam ansiedade e não são considerados a forma mais 

positiva para motivar os colaboradores; 

11. Terminar com a gestão por objectivos quantitativos; 

12. Não avaliar o desempenho dos colaboradores como base de comparação, gera 

concorrência e cria barreiras à colaboração; 

13. Implementar um programa de formação rigoroso tanto ao nível dos gestores 

como dos restantes colaboradores; 

14. Envolver e motivar todos os colaboradores de fo 

15. rma a que todos se empenhem na mudança e na melhoria da qualidade. 

Segundo vários autores, Deming é conhecido por prestar um enorme contributo à 

evolução da gestão da qualidade no Japão, país onde cresceu profissionalmente e se 

afirmou como consultor. De forma a homenagear a sua sabedoria, foi criado o Prémio 

Deming, prémio este atribuído às empresas que se evidenciassem pela qualidade dos 

seus produtos e/ou serviços.  

 

Em 1954, Juran, investigador americano e autor de vários livros na área da qualidade, 

foi, tal como Deming, convidado a dar formação a gestores japoneses, transmitindo a 

importância de que o controlo da qualidade deveria ser encarado como uma 

ferramenta de gestão. Segundo Juran, o conceito de gestão da qualidade deveria 

passar a denominar-se de Controlo de Qualidade Total. Este autor destacou-se 

também pela sua abordagem da gestão da qualidade com foco nas necessidades dos 

clientes. Em 1997, Juran publicou o livro ‘Triologia da Qualidade’, no qual faz 

referência aos três processos-chave da gestão, são eles ‘Planeamento, Controlo, e 

Melhoria Contínua’.  

Segundo Rocha (2006: 37), Juran define qualidade com base “nas características do 

produto que satisfazem as necessidades do cliente e geram lucros”. O mesmo autor 

afirma ainda que, para Juran, “85% dos problemas da qualidade são causados pelos 
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processos de gestão e só 15% pelos trabalhadores.” (2006: 37). Juran acrescenta ainda 

que a separação entre planeamento e execução é uma noção sem sentido que se 

enquadra no taylorismo. 

 

Ishikawa, reconhecido professor Japonês, conhecido por trabalhar durante vários 

anos com muitas empresas japonesas, procurou ajudá-las na promoção e no controlo 

da qualidade, contribuindo para a confortável posição que hoje ocupam no mercado. 

Na década de 60, o professor deu um contributo bastante importante, com merecido 

reconhecimento, ao explicar o motivo pelo qual não era viável aplicar o estilo de 

gestão americana à realidade japonesa, apontando inclusivamente a urgência na 

definição de melhores práticas para ambos os países.  

O autor apostou numa gestão da qualidade com base em instrumentos como os 

‘Processos e Circuitos de Controlo da Qualidade’, o qual se traduz, segundo Rocha 

(2006: 39), por “pequenos grupos de trabalhadores voluntários duma mesma área de 

actividade que se reúnem regularmente para, através da utilização de vários 

instrumentos (gráficos, estudo de casos, brainstorming), identificarem os problemas, 

inventariarem as suas causas e proporem soluções para a melhoria da qualidade”. 

Ishikawa desenvolveu ainda outros instrumentos de controlo da qualidade, sendo 

eles: análise de Pareto; diagramas causa-efeito; histogramas; diagramas de escala; 

entre outros – instrumentos bastante simples de utilizar de forma a poderem ser 

utilizados pelos próprios colaboradores.  

O autor afirma ainda que a qualidade expressa-se de várias formas, não apenas ao 

nível do produto, mas também ao nível do serviço, do processo, da informação, da 

organização e de tudo o que a compõe – mantendo sobretudo o enfoque nas 

necessidades do consumidor, as quais, segundo o autor, se alteram a cada ano.  

 

Crosby destacou-se sensivelmente na década de 60. O autor criou o modelo de 

execução zero defeitos e uma escola de qualidade (Philip Crosby Association), sendo 

também autor de vários livros. Crosby, tal como Deming, estabeleceu um programa de 

14 pontos fundamentais a uma gestão direccionada para a qualidade: 

1. Compromisso com a qualidade; 
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2. Equipas directamente ligadas à melhoria dos produtos/serviços de qualidade; 

3. Análise dos processos e identificação dos problemas; 

4. Avaliação da qualidade e dos custos a ela associados; 

5. Qualidade dos recursos humanos; 

6. Correcção dos problemas; 

7. Persecução do objectivo zero-defeitos; 

8. Aposta na formação dos colaboradores; 

9. Zero defeitos por dia; 

10.  Definição de objectivos por funcionário; 

11.  Eliminação e correcção das causas que estão na base dos erros; 

12.  Reconhecimento das equipas envolvidas nos processos; 

13.  Conselhos da qualidade; 

14.  Melhoria contínua. 

 

Na década de 80, à semelhança do prémio Deming no Japão, surgiu nos EUA o Prémio 

Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige, tendo como objectivo premiar as empresas 

que mais se destacassem no âmbito da qualidade (LOPES; CAPRICHO, 2007). 

 

Posteriormente surgiu na Europa, em 1992, The European Quality Award, criado pela 

EFQM – European Foundation for Quality Management, no qual se baseiam os prémios 

nacionais dos países europeus. 

 

Actualmente, o conceito de qualidade apresenta-se bastante mais dinâmico e 

encontra-se totalmente direccionado para a satisfação do cliente. Segundo Nascimento 

e Flores (2007), a organização deve preocupar-se em conhecer as necessidades 

explícitas e implícitas dos seus clientes de forma a melhorar os seus produtos e 

serviços, adequando-os às suas expectativas. 

 

O conceito de qualidade passou, portanto, por diversas alterações ao longo do tempo 

de acordo com as exigências de cada época. De forma a percebermos mais facilmente a 

sua evolução, apresentamos de forma mais sistematizada o seguinte quadro: 
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      Quadro 1: Evolução do conceito da qualidade 

  Período 

  1945 - 1949 1949 - 1951 
1951 -finais 

dos anos 60 
Finais dos 

anos 60 - 1980 

1980 – até 

ao presente 

C
a

ra
c

te
rí

st
ic

a
s

 

Definição de 
qualidade 

Conformidade 

com standards 

e 

especificações 

técnicas 

Conformidade 

com standards 

e 

especificações 

técnicas 

Adequação ao 

uso 

Conformidade 

com as 

exigências dos 

clientes 

Alcance da 

máxima 

satisfação dos 

clientes 

Sistema de 

gestão 
Inspecção da 

qualidade 

Controlo 

estatístico da 

qualidade 

Garantia da 

qualidade 

Controlo da 

qualidade em 

toda a 

organização 

TQM 

Parâmetro 

do sistema de 

gestão 

Produto final Produto final 
Processo de 

produção 

Necessidades 

dos clientes 

Expectativas 

dos clientes 

Mudanças 
Tecnológicas 

Produção em 

massa 

Produção em 

massa 

(Fordismo) 

Ciclos curtos 

da vida dos 

produtos 

Economia do 

serviço 

Economia de 

serviço 

Medida de 

qualidade 
Conceito 

objectivo 

Conceito 

objectivo 

Conceito 

subjectivo 

Conceito 

subjectivo 

Conceito 

subjectivo e 

objectivo 

Dimensão 

temporal 
Estática Estática Dinâmica Dinâmica Dinâmica 

    Fonte: Rocha, 2006: 17. Quadro de Loffler [2001] adaptado por Rocha. 

 

Com base no quadro a cima apresentado e num resumo muito rápido da história da 

qualidade, Rocha (2006) aponta cinco fases principais no percurso desta forma de 

gestão, são elas:  

• Inspecção da Qualidade (de 1945 a 1949) - com enfoque no produto final e 

apoiada em normas standardizadas e na produção zero defeitos. Esta fase é 

caracterizada pela inspecção do produto, na qual os produtos defeituosos eram 

retidos e os produtos bons seguiam para o mercado; 

 

• Controlo Estatístico da Qualidade (de 1949 a 1951) – à semelhança da fase 

anterior, esta fase teve o seu enfoque no produto final e baseia-se em standards 

e produção zero defeitos com a introdução de uma nova variável - o controlo 

estatístico. Esta fase foi marcada pelo contributo de Deming, o qual estabeleceu 

a importância das variações no produto causadas pelos erros das máquinas e 
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dos homens (erros sistemáticos) ou pela má qualidade dos inputs (erros 

aleatórios);  

 

• Sistema Orientado para a Garantia da Qualidade (de 1951 a finais de 

1960) – esta fase teve o seu enfoque no processo de produção, e não no 

produto final, visando melhorar a qualidade do produto de forma a responder 

às necessidades do cliente. A organização foi vista como um todo na qual 

devem ser geridos sistemas internos e externos; 

 

• Controlo da Qualidade em toda a Organização (finais dos anos 60 até aos 

anos 80) – visava acima de tudo as necessidades dos clientes. Esta nova 

abordagem foi introduzida por Ishikawa que definiu a análise do mercado 

como factor essencial para conhecer as necessidades dos clientes. Esta fase é 

caracterizada pela visão da qualidade associada à redução de custos;  

 

• Gestão da Qualidade Total (dos anos 80 até à actualidade) – com base nas 

expectativas dos clientes e na melhoria contínua. Este ‘novo’ conceito de 

qualidade resultou do contributo de vários autores, nomeadamente Deming, 

Juran e Ishikawa, e assenta essencialmente na ideia de que “o primeiro e último 

objectivo de cada organização é conhecer as expectativas dos clientes” 

(ROCHA, 2006: 19). 

 

Rocha (2006: 27) refere que a qualidade final “é o resultado da diferença entre a 

qualidade esperada e a qualidade experimentada”. Isto é, o cliente compara o 

produto/serviço (a sua utilidade técnica, as suas propriedades, a forma como foi 

prestado, a eficácia, etc.) com as suas expectativas, sendo que estas são afectadas por 

diversos factores, tais como: a imagem da organização, a publicidade, o marketing, a 

opinião transmitida por terceiros, entre outros. Podemos pois resumir que a 

qualidade será sempre o resultado das percepções e expectativas do cliente face ao 

produto/serviço prestado. 
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Vejamos agora, de forma a estabelecer uma visão mais global acerca da qualidade, as 

diferentes abordagens sobre este modo de gestão, segundo António e Teixeira (2009): 

 

• Gestão da Qualidade com base no Produto - remete-nos para a diferença de 

qualidade do produto que proporcionará experiências distintas aos 

consumidores, as quais corresponderão a necessidades distintas - esta 

abordagem está essencialmente ligada ao fabrico artesanal e foi perdendo a 

sua força com o surgimento da produção em massa. 

 

• Gestão da Qualidade com base na Produção - é associada ao controlo da 

variação na concepção dos produtos, nos processos e nos produtos finais 

(utilizando para tal a aplicação de métodos estatísticos) – abordagem aplicada 

à standardização e à produção em massa. 

 

• Gestão da Qualidade com base no Valor - visa relacionar os conceitos de 

‘qualidade’ e ‘preço’ tendo em conta o tipo de publico/cliente. É sobejamente 

sabido que o preço interfere na percepção que as pessoas têm sobre a 

qualidade do produto, para alguns consumidores, os preços baixos significam 

produtos de qualidade a preços acessíveis; para outros clientes, inseridos num 

segmento de mercado superior, os preços altos são mais convidativos, pois 

significam uma qualidade seleccionada, um produto ou bem único e portanto 

mais convidativo a quem o pode suportar. No mercado, o valor de qualquer 

produto está relacionado com a combinação entre a qualidade e o preço, 

permitindo a comparação entre bens e experiências diversas. 

 

• Gestão da Qualidade com base no Cliente - abordagem direccionada para o 

facto de um produto ou serviço satisfazer ou exceder as expectativas do cliente, 

questão esta que não é tão linear como possa parecer, pois depende das 

necessidades, gostos, crenças e objectivos de cada cliente. 
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As duas primeiras abordagens (Gestão da Qualidade com base no Produto e com base 

na Produção) assentam essencialmente numa perspectiva objectiva - a qualidade é 

medida através da observação de quantidades de produtos com determinadas 

características de qualidade ou através de aplicação de métodos estatísticos que 

contabilizam essas mesmas características. Quanto às outras duas abordagens (Gestão 

da Qualidade com base no Valor e no Cliente), sendo associadas a uma perspectiva 

mais subjectiva, consideram que a qualidade está intimamente ligada ao cliente. 

Assim, os produtos e/ou serviços que melhor satisfaçam as necessidades e 

expectativas dos clientes são vistos como tendo uma qualidade mais elevada. 

 

Posto isto, não podemos deixar de abordar o “novo” paradigma da qualidade com o 

qual nos deparamos actualmente, a Gestão da Qualidade Total (Total Quality 

Management - TQM), o qual surge, a partir da década de 80, como a mais recente 

evolução do conceito de qualidade.  

 

A Gestão da Qualidade Total impõe-se como a viragem entre a antiga gestão taylorista 

e a “gestão centrada nas pessoas e voltada para a satisfação do cliente, orientada por 

objectivos estratégicos ligados a processos, em que todos pensam e trabalham em 

equipa, uma gestão que integra os trabalhadores na organização, aposta na formação, 

na cooperação e na melhoria contínua.” (CARAPETO; FONSECA, 2005: 38). 

 

Carapeto e Fonseca acrescentam ainda que a qualidade total é um conceito holístico 

que prevê a melhoria de todas as actividades e processos organizacionais com o 

envolvimento de toda a equipa – e é exactamente por este motivo que a gestão da 

qualidade total é simultaneamente uma filosofia e um sistema de gestão. Ou seja, 

segundo Carapeto e Fonseca (2005, 38), citando Dale e Bunney, a gestão da qualidade 

é sobretudo “um conjunto de princípios e um conjunto de métodos e instrumentos 

para gerir a organização na sua globalidade”. 

 

Segundo Sousa (2007: 8), citando MacAdam e Leonard [1991], “os principais 

elementos da TQM caracterizam-se pela ligação estratégica aos objectivos da 



24 
 

organização, pela compreensão e satisfação dos clientes, pelo envolvimento dos 

trabalhadores de todos os níveis organizacionais, pela motivação da gestão de topo 

para a qualidade e pela percepção da organização como um conjunto de processos que 

incorporam relações do tipo clientes/fornecedores”. Nesta mesma linha, Carr e 

Litlman [1993], citados por Sousa (2007: 8), apontam como principais características 

da TQM “a orientação para o cliente, a eliminação de erros, a prevenção dos 

problemas, o planeamento de longo prazo, o trabalho em equipa, a tomada de 

decisões fundamentada em evidências, a melhoria contínua, a estruturação 

organizacional horizontal e descentralizada e as parcerias com entidades externas”. 

 

De forma mais encadeada, Carapeto e Fonseca (2005) referem que, nas últimas duas 

décadas do século XX, a inspecção final do produto foi substituída e/ou 

complementada pelo processo de controlo na cadeia de produção e pelo controlo 

estatístico de qualidade. De seguida, predominou a garantia da qualidade com base no 

cumprimento das normas ISO e, posteriormente, assistimos à introdução do conceito 

de qualidade total, o qual se destina a ser aplicado como uma estratégia de gestão 

inerente a toda a organização. 

 

Não podemos, contudo, deixar de referir que apesar da Gestão Qualidade Total ter tido 

a sua origem no sector privado, este conceito expandiu-se, no final da década de 80, 

para a Administração Pública (SOUSA, 2007: 24). Nesta lógica, Rocha (2010: 40) 

refere que o conceito TQM foi adoptado pela administração pública norte-americana 

já em finais dos anos oitenta, num contexto de sucessivas tentativas de reforma de 

modelos de gestão. Neste sentido, Leitão (2010: 40) sublinha que “era gritante a 

necessidade de se humanizar a relação da administração pública com o cidadão, uma 

vez que este último é antes de mais um contribuinte que tem o direito de exigir que 

lhe sejam prestados serviços de qualidade”. 

 

As novas teorias da gestão pela qualidade colocam, portanto, a sua tónica no “esforço 

de melhoria contínua, centrando-se mais nas reais necessidades do consumidor dos 

produtos resultantes dos processos, e menos nas especificidades técnicas inerentes ao 
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controlo quantitativo da produtividade” (LEITÃO, 2010: 39). Segundo Leitão (2010: 

40) “assiste-se, portanto, a uma mudança de paradigma relativamente à gestão da 

qualidade nas organizações que passa necessariamente por garantir que um 

determinado produto, independentemente do processo que lhe deu origem, deverá 

ser desde logo pensado para «satisfazer as necessidades do cliente»”. 

 

 

Em suma, para uma percepção mais resumida sobre a evolução da gestão da 

qualidade, tomemos a afirmação de Belluzzo e Marcedo (1993: 124), os quais referem 

que “as diferentes abordagens existentes deram origem a três escolas distintas: 

americana, japonesa e europeia”. As duas autoras referem que “a escola americana, 

essencialmente liderada por Juran, sofre ainda a influência do Taylorismo. A japonesa 

encontra-se baseada fundamentalmente nos princípios de Deming, nos métodos 

estatísticos e, sobretudo, no respeito e valorização do ser humano. E a europeia tem 

por base a padronização estabelecida pela Norma ISO 9000, editada em 1987, que se 

transformou em padrão de referência para a qualidade” (BELLUZZO; MARCEDO, 

1993: 124), integrando muitos dos princípios e metodologias daquelas. 

Podemos perceber, ainda, que actualmente estamos perante um novo paradigma da 

qualidade – a Gestão Total da Qualidade – que consiste numa visão sistémica da 

organização, mais direccionada para a satisfação das expectativas do cliente, o 

trabalho em equipa e a melhoria contínua. 

Além disso, verificou-se também que a gestão da qualidade, apesar de ter tido o seu 

início no sector industrial, estendeu-se posteriormente ao sector dos serviços – facto 

este que tentaremos escrutinar no subcapítulo que se segue.  

 

 

2.1 – A Gestão da Qualidade no Sector Empresarial versus Gestão da Qualidade 

no Sector dos Serviços 

 

Como já referimos anteriormente, apesar do conceito de qualidade ter ‘nascido’ nos 

Estados Unidos, este foi exportado para o Japão, país onde se desenvolveu e pelo qual 
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ficou conhecido como pioneiro na adopção da Gestão pela Qualidade5. No início dos 

anos 80, os Estados Unidos voltaram a importar este modelo de gestão de modo a 

fortalecer a sua economia e os seus mercados. Posteriormente, a maioria dos países 

europeus, após constatarem a importância e os resultados que este modelo de gestão 

teve na recuperação da economia do Japão, começaram também eles a investir na 

aquisição de conhecimentos nesta área e na implementação de sistemas de Gestão da 

Qualidade (ANTÓNIO; TEIXEIRA, 2009). 

 

Neste sentido, Gimeno Perelló (2008) refere que o conceito de qualidade teve as suas 

raízes nos processos de produção e registou o seu auge no período do fordismo 

capitalista, quando este modelo integrava o fenómeno da divisão do trabalho. A partir 

dessa altura, a qualidade passou a ser encarada cada vez mais como o objectivo 

primordial das organizações e adquiriu o seu expoente máximo aquando do 

desenvolvimento industrial norte-americano e europeu, já em meados do séc. XX.  

 

Para, Gimeno Perelló (2008: 38), no plano empresarial, a Gestão da qualidade “é um 

modelo organizativo de gestão, que engloba muitos anos de experiência relacionados 

com o marketing, o planeamento, a gestão por objectivos, o controle de custos, a 

avaliação e a análise funcional”. Contudo, vários autores referem que “a qualidade 

deve ser encarada como um processo político, cultural e social, em vez de um assunto 

técnico e operacional” (ANTÓNIO; TEIXEIRA, 2009: 32).  

 

Segundo António e Teixeira (2009: 98), a procura constante da qualidade no sector 

industrial está igualmente relacionada com “uma melhor utilização dos recursos 

(menos desperdícios, melhor utilização do tempo máquina, menos reparações, menos 

horas extraordinárias), o que implica produzir o mesmo, ou mais, com a mesma 

quantidade de inputs, aumentando deste modo a produtividade”. 

Ao longo dos anos, as empresas têm sido encaradas como instituições económicas em 

que o lucro é considerado um dos seus objectivos principais, na verdade, sem ele não 

                                                 
5 O Japão deu início à implementação da gestão da qualidade nos anos que sucederam ao final da 
Segunda Guerra Mundial, de forma a tentar recuperar a sua economia.  
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conseguiriam sobreviver. Portanto, de forma a conseguirem atingi-lo, é necessário ter 

em conta uma série de factores, tais como os custos de produção, a qualidade da 

matéria-prima, a diversidade, a produtividade, entre outros. Sendo o custo de 

produção influenciado em grande parte pela atitude, eficácia e eficiência dos 

colaboradores, torna-se, portanto, fundamental considerar como objectivos a ter em 

conta, além do lucro, os sistemas e as pessoas (ANTÓNIO; TEIXEIRA, 2009). 

 

Segundo António e Teixeira (2009: 99), as empresas ocidentais são consideradas 

bastante eficientes na definição de sistemas, os quais, na sua grande maioria, não 

constituem factor mobilizador das pessoas, pelo contrário, tornam-se monótonos e 

enfadonhos, o que gera alguns problemas. Os autores referem que “caso as pessoas 

ajam de modo cuidadoso e se limitem apenas a executar as tarefas que lhe forem 

destinadas de acordo com as instruções, pouco importarão os sistemas”. Os autores 

vão mais além e referem que “é precisamente esta vertente da qualidade, a vertente 

mobilizadora e envolvente das pessoas que os gestores ocidentais têm tido muita 

dificuldade em compreender.” (ANTÓNIO; TEIXEIRA, 2009: 99). 

 

Ainda assim, implementar um modelo de gestão virado para a qualidade implica 

alteração de hábitos e rotinas às quais, não raras vezes, as organizações se vêem 

confrontadas com a resistência à mudança por parte da equipa, “mas uma vez os 

programas institucionalizados, é certo que a produtividade aumentará.” (ANTÓNIO; 

TEIXEIRA, 2009: 100). 

 

Segundo Carapeto e Fonseca (2005), citando Gopalakrishna e Chandra [1998], foi 

realizado um estudo nos Estados Unidos da América sobre a implementação da gestão 

da qualidade total nas empresas, o qual revelou que a aplicação desta forma de gestão 

conduziu à melhoria global do seu desempenho, traduzindo-se no aumento da 

produtividade, na melhoria das relações com os colaboradores, na melhoria da 

satisfação dos clientes, no aumento da quota de mercado e do lucro. Os autores 

referem ainda que é exactamente este tipo de resultados que se pretendem para as 

organizações públicas. Contudo, Carapeto e Fonseca (2005) afirmam que existe uma 
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série de obstáculos que dificultam o sucesso da aplicação do sistema, nomeadamente, 

a falta de planeamento estratégico dirigido à mudança, a ausência de liderança, a falta 

de motivação e de formação dos funcionários, a falta de consciência do tempo 

necessário para a melhoria, a falta de cultura organizacional, a falta de recursos, entre 

outros. 

 

Nesta mesma lógica, Ribeiro (2006) afirma que foram levados a cabo dois estudos, 

desenvolvidos por: Terziovski et al. [1997]; e Lima et al. [2000], que apesar de terem 

identificado efeitos positivos da certificação da qualidade no desempenho das 

empresas, estes não se revelaram significativos. Contudo, podemos identificar oito 

estudos (levados a cabo por: Ragothamn e Korte [1999]; Escanciano [2001]; Corbett 

et al. [2003]; Furtado [2003]; Lima et al. [2004]; Naveh e Marcus [2005]; Sharma 

[2005]; Arora e Asundi [1999]) que revelam efeitos positivamente significativos no 

desempenho das empresas certificadas, alguns deles comparando-as com empresas 

não certificadas. Estes podem traduzir-se de várias formas, nomeadamente: eficiência 

interna; melhoria continua; aumento da produtividade; diminuição do rácio de 

produção defeituosa; incremento do potencial de exportação; redução dos custos; 

aumento da competitividade no mercado; entre outros. 

 

Mais concretamente no contexto nacional, podemos destacar o estudo de Furtado 

[2003], citado por Ribeiro (2006: 60), o qual refere que “ao comparar a produtividade 

do trabalho das empresas dois anos antes da certificação da qualidade com esse 

mesmo valor dois anos após a obtenção da certificação, denota um aumento 

significativo nesta variável, fruto de um aumento do valor acrescentado por 

trabalhador nas empresas com certificação da qualidade”. 

 

Contudo, segundo um estudo levado a cabo por Ribeiro no ano de 2006 sobre as 

empresas portuguesas certificadas, este conclui que “os resultados do estudo empírico 

efectuado sugerem que a certificação da qualidade não tem efeito instantâneo positivo 

nem estatisticamente significativo no desempenho das empresas (…) por outro lado, 

denota-se que o número de anos em que a empresa possui esse mesma certificação da 
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qualidade exerce um efeito positivo e significativo no desempenho das empresas” 

(RIBEIRO, 2006: 93). O autor aponta como uma possível justificação para o facto de a 

certificação não se traduzir instantaneamente num aumento do desempenho, o 

seguinte: “tal facto resulta do processo de alterações e correcções de anomalias no 

processo produtivo da empresa, desencadeado pela certificação da qualidade com o 

intuito de aperfeiçoar o seu funcionamento, que provoca um conjunto de tempos 

improdutivos para as efectuar”(RIBEIRO, 2006: 93). 

 

Uma vez verificada a eficácia da adopção da gestão pela qualidade em estudos 

internacionais (e dois estudos nacionais), vejamos agora qual a adesão desta forma de 

gestão no panorama nacional. Segundo Ribeiro (2006: 25), de acordo com os dados 

publicados pela International Standard Organization [2005], “o número de empresas 

portuguesas com certificação da qualidade, segundo as normas internacionais da 

qualidade da série ISO 9000, passou de 819 no final de 1997 para 4733 no final de 

2004. Verificando-se assim um crescimento de quatrocentos e setenta e oito por cento 

no espaço de sete anos”. Ainda segundo o mesmo autor, Portugal ocupava o décimo 

segundo lugar entre os cinquenta países europeus aderentes às normas ISO, sendo a 

Itália a detentora do primeiro lugar (84485 empresas certificadas), seguindo-se o 

Reino Unido (com 50884 empresas certificadas), e a Espanha (com 40972 empresas 

certificadas).  

 

Ainda com base nos dados apresentados pela International Standard Organization 

(ISO), Ribeiro (2006: 27) acrescenta que “o continente europeu, apesar de ter vindo a 

perder peso face aos restantes continentes, apresenta o maior número de empresas 

com esta certificação da qualidade. Até ao final de 2002 o continente europeu possuía 

mesmo mais de metade das empresas certificadas em todo o mundo (…)”. 

 

Comparando agora a distribuição das empresas certificadas na geografia nacional, 

Ribeiro (2006), citando Cabral et al. [2002] e Furtado [2003], refere que as regiões 

Norte, Centro e Lisboa e Vale o Tejo são as que apresentam um maior número de 

empresas certificadas. Segundo o autor “no seu conjunto, estas regiões representam 
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cerca de 96% do total de empresas com certificação da qualidade no final de 2000” 

(RIBEIRO, 2006: 27). 

 

É de ressaltar que, segundo Ribeiro (2006), as empresas certificadas encontram-se, no 

seu conjunto, distribuídas por uma diversidade de sectores, desde a indústria 

metalúrgica, ao comércio, passado pelo sector da fabricação de produtos químicos, 

entre outros. 

 

É, portanto, um pouco nesta mesma lógica, de procura pela eficiência e pelo sucesso 

da organização, que este tipo de gestão rapidamente se alargou ao sector dos serviços, 

tendo por base a satisfação dos clientes e a sobrevivência das organizações num 

mercado cada vez mais competitivo. Neste sentido, Gimeno Perelló (2008: 39) refere 

que, actualmente, “em diversos cenários a nível comunitário, nacional e internacional, 

os sectores económicos, educativos, industriais, políticos, sociais… estão imersos 

numa competência por sobreviver e triunfar, e para isso é necessária a qualidade”. 

 

Relativamente à questão da concorrência, consideramos, tal como outros autores, que 

ela existe também no sector público. Sobre esta questão, Leitão (2010: 51) afirma que 

existe uma tendência para aumentar o nível da concorrência “não apenas ao nível da 

administração central (capacidade dos governos para fixar cidadãos nacionais, 

reduzindo os surtos de emigração, e atrair investimento estrangeiro) mas, também, no 

plano da administração local (capacidade dos Municípios para fixar as populações 

mais jovens, oferecendo melhores serviços sociais, de saúde, emprego, educação e 

acesso à cultura, e atrair igualmente o investimento privado através da valorização 

dos seus recursos)” – nesta óptica, a qualidade é utilizada como uma mais-valia para 

que as organizações possam melhorar os seus serviços e, de certa forma, se 

destacarem no mercado. 

 

Existe, contudo, segundo Rocha, uma maior dificuldade na aplicação da qualidade aos 

serviços públicos, pois a sua forma de funcionamento é bastante diferente do sector 

privado. Vejamos as principais diferenças no quadro a abaixo apresentado: 
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    Quadro 2: A Qualidade nos Sectores Público e Privado 

Factores de Comparação Sector Privado Sector Público 

1 - Organização 
Concorrem entre si para conquistar e 

fidelizar clientes 

A concorrência é potencial e pouco 

significativa  

2 - Mercado 
Os preços e a qualidade são regulados 

pelo mercado, pela concorrência 

O Estado oferece os serviços possíveis 

para responder às necessidades do 

cidadão e da sociedade 

2 -Objectivos 
Finalidade a venda de produtos ou 

serviços 

Tem como fim a distribuição de 

serviços e bem-estar social aos 

cidadãos 

2 - "Preço" 
Os produtos e serviços são 

habitualmente trocados por dinheiro 

Os serviços públicos são, regra geral, 

gratuitos, o retorno faz-se através de 

impostos 

   Fonte: Rocha, 2006: 47. Quadro de Vicente Rodrigues [2001] adaptado por Rocha. 

 

A qualidade nos serviços públicos consiste num modelo adaptado do sector privado e, 

segundo Rocha, nem sempre este tipo de adaptação é bem sucedida, até porque 

muitos dos serviços públicos operam em monopólio e, desta forma, o cliente, mesmo 

que se sinta insatisfeito, não tem alternativa quanto a recorrer a outra organização 

que forneça o mesmo serviço.  

 

Todavia, existem alguns factores que tornam difícil a aplicação deste modo de gestão 

ao sector público, nomeadamente, o facto de neste sector não haver nichos de 

mercado que definam o cliente-tipo, ou seja, desde a educação à saúde, os serviços 

confrontam-se com clientes totalmente diferentes, com necessidades distintas e 

exigências diversas. Segundo Rocha (2006: 49), “tudo é mais fácil no sector privado 

porque o cliente comprador é simultaneamente o receptor de determinado produto, 

permitindo-lhe escolher o nível apropriado de custo e de qualidade com o intuito de 

satisfazer as suas necessidades”. 

 

Uma outra diferença na aplicação da qualidade entre estes dois sectores prende-se 

com as diferenças entre Produtos e Serviços, as quais devem ser tidas em linha de 

conta para uma correcta aplicação do sistema e da sua avaliação. Vejamos o quadro a 

seguir apresentado de modo a percepcionarmos estas diferenças de forma mais clara. 
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         Quadro 3: Diferenças entre Produtos e Serviços 

Produtos Serviços 

. Tangíveis . Intangíveis 

    

. Homogéneos . Heterogéneos 

    

. Produção e distribuição separadas do 

consumo 

. Produção, distribuição e consumo 

constituem um processo simultâneo 

    

. Uma coisa . Uma actividade ou processo 

    

. Valor resultante de produção da fábrica 
. Valor resultante da interacção entre o 

vendedor e o comprador 

    

. Os consumidores não participam por 

regra nos processos de produção 
. Os consumidores participam na produção 

    

. Podem ser mantidos em stock . Não podem ser mantidos em stock 

    

. Transferência de propriedade . Não transferência de propriedade 

    
       Fonte: Rocha, 2006: 26. 

 

Rocha (2006) refere, como podemos ver representado no Quatro n.º 3, que os serviços 

são intangíveis, pois tratam-se de desempenhos e não de objectos ou coisas. Na 

verdade, a maioria não pode ser inventariada, medida ou testada antes da sua 

prestação efectiva, sendo a sua avaliação de teor subjectivo, isto é, claro que existem 

elementos objectivos, mas no global a apreciação da qualidade é subjectiva, pois 

depende da apreciação do cliente.  

 

O autor afirma que os serviços são “actividades ou séries de actividades ou processos 

em que a produção e o consumo são simultâneos. Neste caso a qualidade ocorre 

durante a prestação do serviço, por regra, durante a interacção entre o cliente e quem 

presta o serviço. Nesta situação, a participação do consumidor integra a própria 

prestação, como é o caso da saúde, educação e outros serviços sociais.” (ROCHA, 2006: 

26).  

 

Por fim, o autor aponta que os serviços são heterogéneos na medida em que nem 

todos os consumidores têm as mesmas percepções e as mesmas necessidades, o que 
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dificulta a avaliação da qualidade e a torna num processo complexo. Neste ponto, 

acresce ainda o facto de que, muitas vezes, o cliente não avalia apenas o serviço em si, 

mas também o comportamento, a atitude e até a aparência da pessoa que presta o 

serviço, o que torna ainda mais complexa a medição da qualidade dos serviços 

(ROCHA: 2006). 

 

Uma vez que a avaliação da qualidade é feita com base na percepção e na 

interpretação dos clientes sobre as acções dos colaboradores, Neves (2002) aponta 

cinco dimensões sobre as quais se deve recorrer de forma a operacionalizar-se a 

qualidade nos serviços: 

1. Factores tangíveis – instalações, espaço físico, equipamentos, etc.; 

2. Fiabilidade – capacidade para desempenhar tarefas de forma precisa, eficiente 

e eficaz; 

3. Capacidade de resposta - iniciativa e disponibilidade para atender às 

necessidades dos clientes de forma autónoma e célere; 

4. Segurança – comportamento profissional, cortês, seguro e credível; 

5. Empatia – poder de comunicação e compreensão, atenção e cordialidade. 

 

É igualmente mais difícil levar a cabo o processo de avaliação da qualidade no sector 

dos serviços, pois “o consumidor compara o serviço – a sua qualidade técnica e a 

forma como foi prestado – com as suas expectativas. Alguns factores que afectam a 

expectativa dos consumidores dependem directamente da organização e da sua 

imagem, incluindo as relações públicas, publicidade e marketing; e a qualidade final é 

o resultado da diferença entre a qualidade esperada e a qualidade experimentada” 

(ROCHA, 2006: 27).  

 

A esta questão, Leitão (2010) acrescenta que, tal como a qualidade, também o 

Marketing, a Comunicação e as Relações Públicas são técnicas de gestão inicialmente 

desenvolvidas no sector empresarial que apenas recentemente começaram a ser 

transportadas para o sector dos serviços, mais precisamente para algumas 
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organizações públicas, com o objectivo de tornar os seus serviços mais transparentes 

e com uma conotação mais positiva. 

 

Assim, impõe-se clarificar que, ao abordarmos aqui a gestão da qualidade no âmbito 

do sector dos serviços, estamos essencialmente a falar de serviços da Administração 

Pública por ser este o sector no qual se enquadra o objecto de estudo da presente 

investigação. Uma vez clarificada esta questão, importa pois dar uma noção temporal 

do surgimento deste tipo de gestão nos serviços públicos, pelo que, segundo Rocha 

(2006), a gestão da qualidade surge neste sector nos anos 60 associada à gestão por 

objectivos, mas é nos anos 80 que o conceito de qualidade, no âmbito deste sector, 

sofre uma transformação e passa a estar relacionado com a satisfação dos clientes.  

 

Podemos referir ainda que em 1988 foi desenvolvido, por Parasuraman, Zeithami e 

Berry, o modelo SERVQUAL, o qual consiste numa metodologia para a avaliação da 

qualidade de serviços, a qual se baseia na percepção e expectativas dos clientes, sendo 

ajustada às necessidades e especificidades de cada tipo de serviço.  

Podemos pois referir que a partir do momento em que o conceito de qualidade entrou 

no sector dos serviços, uma grande parte das organizações públicas têm-se 

empenhado na adopção desta forma de gestão, contribuindo assim para melhorar a 

imagem dos serviços prestados, a eficácia dos serviços e a satisfação dos seus clientes. 

 

Uma vez contextualizada temporalmente a adopção da gestão da qualidade no sector 

dos serviços da Administração Pública e para que possamos perceber um pouco 

melhor a importância da gestão nas organizações, importa aqui, antes de avançarmos 

um pouco mais, abordar o que se entende por gestão. Segundo Trindade e Sanches 

(2000: 292) “a gestão é uma das funções mais nobres dos tempos modernos. Quer seja 

gestor da empresa familiar quer da unidade industrial complexa, quem toma decisões, 

gere o seu negócio, enfrenta a concorrência, analisa as últimas actualizações 

tecnológicas, está atento à evolução social e política, tem a seu cargo uma das funções 

mais difíceis dos tempos actuais”. Os autores acrescentam que, na Administração 

Pública, o gestor tem exactamente a mesma atitude, pois também ele enfrenta a 
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concorrência, produz bens ou serviços, analisa o meio envolvente, controla as 

variáveis do seu negócio, entre outras coisas. Além disso, a gestão confronta-se ainda 

com o encadeamento entre a decisão, o planeamento, a programação, a execução 

logística, a execução material e a avaliação e controle, verificando-se um processo 

bastante complexo e exigente (2000).  

 

É neste sentido, visando o sucesso e a melhoria da imagem das organizações públicas, 

num quadro de sucessivas reformas deste sector, que os gestores públicos, têm 

direccionado a sua actuação no sentido da gestão para a qualidade dos seus serviços, 

dos processos e procedimentos, da cultura organizacional e da organização num todo. 

Até então a Administração Pública era, e em alguns casos ainda é, segundo Domingues 

(2004), vista como: 

• Um sector estático; 

• Resistente à mudança; 

• Tendo uma missão mal definida e mal compreendida pelos colaboradores 

(levando a que não exista uma conduta coerente onde todos trabalham num 

mesmo sentido); 

• Apresentando uma estratégia da organização frágil e pouco consistente (não 

havendo articulação entre meios e fins); 

• A gestão é mal conduzida (levando ao individualismo profissional); 

• Os funcionários vêem o utente como mais um indivíduo que recorre aos 

serviços, não vendo nele um cliente que tem um problema ou uma necessidade 

que precisa de ser satisfeita; 

• Etc. 

 

Na verdade, segundo Rocha (2006), a aplicação da gestão da qualidade total no sector 

dos serviços públicos resultou “do relativo falhanço” (2006: 97) associado à adopção 

de algumas técnicas que visavam melhorar a eficiência e a produtividade da 

Administração Pública. Neste sentido, tal como refere Rocha, a adopção do TQM veio 

subverter o processo de gestão tradicional: 
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              Figura 1: Gestão tradicional                            Figura 2: Gestão com base na qualidade 
 

        

        Clientes                        Empregados 

  Financiadores                          Gestão da 

                                                     Qualidade                       

                     Administração            

          Financiadores 

                        Clientes                          Empregados                                                                                                                                     

                          

      
   Fonte: Rocha, 2006: 97                         Fonte: Rocha, 2006: 97 

 

É portanto, neste contexto, numa lógica de melhoramento do desempenho das 

organizações públicas, que surge na Administração Pública a introdução do conceito 

de gestão da qualidade total (TQM), manifestando-se primeiramente através da 

publicação de ‘Cartas de Qualidade’ em vários países europeus - em Portugal este 

facto ocorreu em 1993. O objectivo desta medida visou exercer alguma influência 

sobre os serviços públicos de forma a que estes melhorassem a sua prestação. “Esta 

abordagem relativamente simplista irá ser substituída, nos finais dos anos noventa, 

pelos modelos de excelência” (ROCHA, 2006: 46). 

 

Rocha (2006) aponta várias vantagens decorrentes da adopção das políticas de 

qualidade no sector público, podemos pois referir, por exemplo, o facto de a relação 

administração-administrados ter sofrido alterações, sendo cada vez mais importante 

o envolvimento e a participação activa dos colaboradores; o facto de ser cada vez mais 

solicitada a opinião dos clientes-utentes e prestada mais atenção às suas reclamações; 

ou por exemplo, o facto das alterações aos nível da gestão de recursos humanos, 

substituindo a avaliação do indivíduo pela avaliação do grupo de trabalho. Rocha 

refere que só assim é possível incentivar para a mudança organizacional, caso 

contrário o TQM é visto como elemento estranho à gestão pública. 

Avançando um pouco mais na direcção da qualidade, importa, portanto, clarificar de 

forma mais alargada de que falamos quando falamos de Qualidade em Serviços da 

Administração Pública – segundo Silva (2000: 268), o conceito identifica-se como: 
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• “Uma filosofia e uma prática de gestão que permite uma maior eficácia e 

eficiência dos serviços, maior nível de produtividade, motivação dos 

trabalhadores e a satisfação da necessidade dos cidadãos/clientes dos 

serviços.”; 

• “Um amplo programa de modernização administrativa que deve pautar-se pela 

contenção orçamental, pelo melhor aproveitamento dos recursos (…)”; 

• “Uma visão que permita a conciliação entre Administração e Sociedade, por 

forma a que aquela seja potenciadora do desenvolvimento sócio-económico e 

reguladora dos necessários equilíbrios sociais.”; 

• “Uma estratégia de mudança que permita transformar a Administração-Poder, 

numa Administração-Prestadora de Serviços.”; 

• “Terminar com um modelo administrativo autoritário, centralista e 

burocrático, passando para um modelo de responsabilidade partilhada, 

delegando autoridade e responsabilidade de decisão, actuando com base nas 

necessidades explícitas e implícitas do cliente, fomentando o trabalho em 

equipa, partilhando a gestão como forma de motivação e envolvimento dos 

funcionários e libertando o potencial criativo das pessoas.”; 

• “Aperfeiçoar estilos de gestão orientados para resultados, criar 

comportamentos organizacionais positivos, fomentar uma cultura 

organizacional partilhada e sedimentada para todos e potenciar um bom clima 

organizacional, com base na participação e motivação.” 

 

É portanto, como temos vindo a referir, numa lógica de melhoramento do 

desempenho dos serviços públicos que as organizações têm vindo a adoptar modelos 

de gestão da qualidade. Mais à frente, com base em estudos empíricos, veremos se de 

facto esta forma de gestão tem contribuído para o melhoramento do desempenho das 

organizações públicas. 
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2.2 – A Gestão da Qualidade na Administração Pública 

 

De forma a fazer face às preocupações relativas à eficiência, à eficácia, ao sistema 

excessivamente burocrático, aos constrangimentos financeiros, entre outros, temos 

vindo a assistir a diversas medidas que contribuem para a modernização da 

Administração Pública, medidas estas que visam ir ao encontro das necessidades dos 

cidadãos/clientes e da prestação efectiva de serviços de qualidade. Assim, como já foi 

referido anteriormente, a Administração Pública começou por adoptar técnicas de 

gestão inspiradas nos modelos de gestão do sector privado (CARAPETO; FONSECA, 

2005). 

 

Todavia, para que percebamos um pouco melhor a evolução do papel Estado e 

consequentemente da gestão da Administração Pública, importa perceber que este 

tem vindo a adaptar-se ao longo dos tempos a uma sociedade em mudança. Isto é, de 

acordo com Carapeto e Fonseca (2005: 22), “a evolução que o contexto social impôs ao 

Estado fê-lo percorrer um caminho desde o Estado “hierárquico”, o modelo clássico 

parlamentar da maioria dos estados da Europa Ocidental, até ao modelo do Estado 

“receptivo”, fruto de debate político dos anos 80 do século passado, cuja tarefa 

fundamental é garantir que o sistema responda às exigências concretas dos cidadãos”. 

As autoras referem ainda que num Estado “receptivo” a Administração Pública não 

encara os cidadãos apenas como votantes ou contribuintes, mas sim como cidadãos 

activos com direitos e deveres (2005: 22). 

 

Nesta mesma lógica, Carvalho (2000: 167) refere que “os fenómenos de rápida 

mudança social, económica, tecnológica e política que têm vindo a verificar-se, com 

especial intensidade desde a segunda metade de década de 80, têm levado as 

organizações a rever os conceitos tradicionais em que assentam a sua actividade, 

pondo em causa os modelos de funcionamento usualmente aceites (…) levando-os a 

buscar novas definições e novos enquadramentos organizacionais e culturais”. 

Processo este ao qual a Administração Pública não é, nem poderia, ficar indiferente. 

Carvalho (2000: 168), parafraseando Joaquim Nogueira Rocha, acrescenta 
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inclusivamente que “impõe-se uma administração pública orientada para a gestão, 

pensando no cliente.”  

 

Segundo Campbell (2000: 35), os países anglo-saxónicos6 foram pioneiros em muitos 

aspectos relativos às reformas na Administração Pública, tendo-se verificado nos anos 

80 uma abertura de caminhos na direcção da modernização administrativa, 

protagonizada sobretudo por países como o Reino Unido, a Nova Zelândia e a 

Austrália. “Na verdade, quando o Banco Mundial e a OCDE fazem uma escolha dos 

modelos a seguir e do modo de implementar reformas num outro sistema, iniciam 

essa escolha na comunidade anglo-americana”. 

 

Apesar das várias reformas e das sucessivas modernizações administrativas, Carvalho 

(2000: 174) alerta para a importância da gestão estratégica, independentemente do 

ambiente de mudança onde a organização possa estar inserida. O autor afirma que “as 

organizações dificilmente poderão sobreviver se não definirem os seus objectivos (…) 

e se não estabelecerem a estratégias que deverão ser seguidas para atingirem esses 

objectivos”. O autor sublinha ainda que a implementação de uma gestão estratégica se 

concretiza através de projectos, nos quais o planeamento e o envolvimento de todas 

as partes interessadas são factores-chave para o seu sucesso, não devendo ser 

esquecida a estreita ligação entre a missão, os objectivos, a gestão de projectos, o 

ambiente interno e o ambiente externo em que operam (2000). 

 

Ainda no que diz respeito a modelos de reforma, segundo Carapeto e Fonseca (2005, 

p. 27) podemos destacar aqui modelos predominantemente gestionários e modelos 

predominantemente participativos. Do ponto de vista da corrente gestionária, o 

caminho é marcadamente traçado na direcção de uma gestão das organizações 

públicas cada vez mais semelhante às organizações privadas, isto é, direccionadas 

para os resultados, as metas e o desempenho. Neste mesmo sentido, verifica-se a 

aposta na qualidade e eficiência dos serviços públicos, bem como uma nova atitude 

                                                 
6 Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, etc. 
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em relação ao cidadão, o qual passa a ser encarado como cliente. Em sentido 

totalmente oposto, a corrente participativa defende que as organizações públicas 

operam num ambiente político e respondem perante cidadãos e não perante clientes, 

pois o conceito de cliente, intimamente ligado ao poder de compra ao invés dos 

direitos legais, poderá abrir portas a desigualdades entre os cidadãos, colocando em 

causa a natureza política da cidadania (2005). 

 

Segundo Silva (2000: 26), desde a década de 60 que temos vindo a assistir, um pouco 

por todo o mundo, a uma crescente preocupação pela reforma da Administração 

Pública. Neste sentido, foram introduzidos variados métodos de gestão, foi dada muita 

formação e qualificação profissional aos colaboradores, entre outras coisas, de forma 

a contribuir para a eliminação de uma imagem autoritária e rígida do serviço público. 

Contudo, com base na opinião de Silva, “o que tem acontecido é que a administração 

pública se tem preocupado mais com reformas internas que têm contribuído para a 

sua melhor organização administrativa e para a sua qualidade interna, esquecendo 

que a modernização administrativa visa a sua qualidade externa, ou seja, a criação de 

modelos de gestão e funcionamento que vão ao encontro da percepção do cliente, do 

consumidor, do cidadão, no que diz respeito à satisfação das suas necessidades e 

expectativas sempre que se dirige a um serviço público” (2000: 268). O autor 

acrescenta, portanto, que numa sociedade democrática, os valores da cidadania não 

deverão ser esquecidos num quadro de reformas para Administração Pública. Além 

disso, o autor alerta ainda para o facto de que a União Europeia e a OCDE têm vindo, 

desde os anos 90, a chamar a atenção para o novo paradigma de gestão pública, o qual 

passa pela Gestão da Qualidade Total. (2000). 

 

Neste sentido, Villoria [1997], citado por Mesquita (2008), refere que a qualidade é 

“uma das mais recentes e acentuadas preocupações éticas da Administração Pública. A 

gestão da qualidade surge como resposta à interrogação da Administração como 

instituição eficaz, como organização prestadora de serviços a cidadãos que esperam 

do conjunto das organizações públicas respostas para as suas necessidades” (2008: 

58). 
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Relativamente ao conceito de gestão da qualidade, importa, antes de mais, esclarecer 

que este não é exactamente aplicado da mesma forma em todos os países, pois os 

países europeus (com vincada cultura legalista) fazem uma interpretação diferente da 

dos países anglo-saxónicos, para além do facto de existirem vários modelos, por 

exemplo, o modelo de Deming ou o modelo de Crosby, que apesar de apresentarem 

algumas diferenças, todos eles têm pontos comuns (ROCHA, 2006). 

 

Rocha (2006: 24) refere que “o significado de qualidade no sector público mudou nos 

anos sessenta quando ganhou popularidade a gestão por objectivos”. Mas foi nos anos 

oitenta que surgiu uma nova abordagem à qualidade - o conceito Gestão da Qualidade 

Total, ou Total Quality Management (TQM). Segundo o autor, como já tivemos 

oportunidade de referir anteriormente, o TQM foi adoptado pela administração 

pública norte-americana no final dos anos oitenta num contexto de sucessivas 

tentativas de reforma face a modelos de gestão que se verificavam cada vez mais 

ineficazes. O cidadão-utente passou a ser visto como «cliente», pois sendo este um 

contribuinte e consumidor de serviços públicos cada vez mais participativo e 

informado, exige que estes lhe sejam prestados com qualidade (2006).   

 

De forma a termos uma visão mais abrangente acerca da evolução da qualidade na 

Administração Pública, tomemos em atenção as três fases nas quais Rocha (2006), 

citando Loffer, contextualiza essa evolução: 

• Qualidade com base no respeito de normas e procedimentos - visa reduzir 

a arbitragem e limitar a acção a procedimentos formais associados, à 

semelhança do sector privado, à “qualidade técnica”; 

• Qualidade com base na eficácia - prende-se com o surgimento da gestão por 

objectivos, tendo o seu início na década de 60; 

• Qualidade com base na satisfação dos clientes - remete-nos para uma 

gestão mais funcional, dando-se nos anos 80 uma maior ênfase ao conceito de 

gestão da qualidade total. 
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Sousa (2007) acrescenta alguns factos às três fases relativas à evolução da qualidade 

na Administração Pública, são eles: 

• 1.ª fase -  é caracterizada, tal como referimos anteriormente, pela preocupação 

com o cumprimento dos diplomas legais e normas, a qual surgiu antes dos anos 

60 nos países de cultura anglo-saxónica, mas “manteve-se durante muito 

tempo nos países europeus com tradição legalista. Até há bem pouco tempo, 

estes países continuavam a encarar a qualidade como mera conformidade com 

a lei (podemos considerar que, na maioria dos casos, esta é ainda a cultura 

vigente no nosso país)” (2007, 23); 

• 2.ª fase – surgiu a partir dos anos 60 “com a divulgação da gestão por 

objectivos e faz corresponder o conceito de qualidade, com o de eficácia e o de 

ausência de erros. Pode dizer-se que, nesta fase, a preocupação se centra no 

objectivo do serviço e sua aptidão para ser utilizado” (2007, 24); 

• 3.ª fase – surgiu nos anos 80 e “coincide com o aparecimento da gestão pela 

qualidade nos EUA, transporta consigo o redireccionar de atenções para a 

satisfação do cliente. Assim, originário do sector privado, o movimento da TQM 

expandiu-se para a AP, nos finais da década de 80, com o aparecimento da 

Nova Gestão Pública (2007, 24). 

 

No contexto da Administração Pública portuguesa, Portugal tem vindo, na mesma 

linha apresentada por outros países, a apostar na modernização da sua gestão pública. 

Vejamos por exemplo o Programa do XII Governo Constitucional, no qual a qualidade 

era entendida como “prestação do serviço eficaz, atendimento humanizado, satisfação 

atempada e célere das solicitações dos utentes” (Sá; Sintra, 2008: 65). Ou ainda o 

Programa do XIV Governo Constitucional, relembrado por Moniz, no qual podemos 

verificar três eixos estratégicos da Administração Pública: 

1. Os recursos humanos; 

2. A simplificação de procedimentos e utilização de novas tecnologias; 

3. E a reorganização administrativa. 



8 
 

Os referidos eixos assentam essencialmente na eficácia da gestão pública, na melhoria 

da qualidade dos serviços e na satisfação das necessidades dos cidadãos (MONIZ, 

2000). 

 

Num contexto de grandes transformações e exigências, nomeadamente as pressões a 

nível financeiro, os condicionalismos inerentes à participação no Mercado Único, as 

exigências cada vez mais presentes dos cidadãos face aos serviços públicos e a 

necessidade de conceber e executar eficazmente as políticas públicas tiveram 

impactos ao nível da Administração Pública, impactos esses a que Portugal não ficou 

alheio e os quais se começaram a sentir com a reforma administrativa iniciada em 

1986. (SOUSA, 2007). 

 

Mas retrocedendo um pouco mais, importa referir que em Portugal, a qualidade 

começou a dar os primeiros passos na década de 70, apesar de que só em 1990 a sua 

expressão se tornou mais visível, com a Certificação de Sistemas de Qualidade. Até 

então, a qualidade estava apenas direccionada para o âmbito empresarial e para o 

mercado dos produtos. Assim, a implementação de sistemas de qualidade na 

Administração Pública “inicia-se de forma mais deliberada no princípio dos anos 

noventa (…)” (SÁ; SINTRA, 2008: 64). 

 

Neste sentido, por forma a potenciar os serviços públicos, a gestão da qualidade 

assume-se como uma forma de gestão cada vez mais utilizada no âmbito da 

Administração Pública - prova disso é o estudo apresentado por Sá e Sintra (2008: 

57), com dados de 115 municípios portugueses, no qual é referido que “os esforços de 

modernização administrativa têm-se norteado por objectivos de simplificação, 

eficiência e transparência, no sentido de prestar melhores serviços aos cidadãos”. As 

autoras afirmam que as “abordagens de gestão da qualidade, centradas em princípios 

de enfoque no cliente, envolvimento e melhoria contínua, têm vindo a ser encaradas 

como um veículo para alcançar essas metas.” (SÁ; SINTRA, 2008: 57).  
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Sá e Sintra (2008) referem ainda que no âmbito da modernização administrativa, a 

qualidade tem tido uma atenção recorrente por parte dos Governos, tendo para o 

efeito sido lançadas várias iniciativas como a Cartas da Qualidade e os Prémios de 

Excelência para os Serviços Públicos, sendo a aposta na qualidade sistematicamente 

ligada a factores de eficácia, eficiência e equidade com a satisfação das necessidades 

dos clientes.  

 

Além das iniciativas referidas pelas duas autoras, o Governo emitiu, ainda, uma série 

de diplomas legais7 visando a introdução de novas práticas, as quais assentam 

essencialmente numa gestão por objectivos com foco em três pilares principais: 

organização; liderança e responsabilidade; mérito e qualificação (MESQUITA, 2008). 

 

Contudo, de forma a obtermos uma perspectiva mais global da evolução da gestão da 

qualidade na administração pública portuguesa, vejamos os três grandes períodos na 

história desta forma de gestão identificados por Sá e Sintra (2008): 

• Período entre 1974 e 1985 – é caracterizado pelas preocupações com a 

descentralização e desconcentração de competências. Surgiu neste período a 

Lei de Bases da Reforma Administrativa, tornando mais premente a ideia de 

desburocratizar, racionalizar e simplificar. No início da década de 80 verificou-

se uma aposta no melhoramento dos serviços de atendimento e na 

generalização dos serviços de informação ao público. Surgiu, nesta altura, pela 

primeira vez a palavra modernização como um dos objectivos do Governo; 

• Período entre 1985 e 1995 – é caracterizado pela tendência internacional 

designada como Nova Gestão Pública (New Public Management), a qual reflecte 

uma nova cultura organizacional, centrada nas necessidades dos clientes e na 

eficiência da gestão pública. O Secretariado para a Modernização 

Administrativa (SMA) surge nesta altura e lança várias iniciativas como a 

abertura dos serviços à hora de almoço e a simplificação de formulários e 

                                                 
7 Lei n.º 24/96 de 31 de Julho; Resolução do Conselho de Ministros n.º 189/96 de 31 de Outubro; 
Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 Abril; Decreto-Lei n.º 166-A/99 13 de Maio. 
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formalidades. Em 1993 foi lançada a primeira Carta da Qualidade8, na qual o 

cidadão assumiu pela primeira vez o estatuto de cliente. O Programa da 

Qualidade, também criado em 1993, veio estabelecer três objectivos 

fundamentais: transparência, simplificação e participação. Constata-se pois que 

foi no princípio dos anos 90 que a qualidade se começou a destacar de forma 

mais clara; 

• Período entre 1995 até à actualidade – é caracterizado por um “alargamento 

do entendimento da qualidade e pela introdução em ritmo acelerado das 

questões relacionadas com o Governo Electrónico9” (Sá; Sintra, 2008). Em 

1999, com a publicação do Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 de Abril, a 

modernização administrativa registou, em Portugal, o seu grande impulso em 

direcção à qualidade, sendo, neste sentido, estabelecidas medidas relativas ao 

acolhimento, atendimento dos cidadãos, simplificação de procedimentos, 

audição dos clientes, etc.. Nesse mesmo ano foi criado o Sistema de Qualidade 

em Serviços Públicos (SQSP), o qual visa: melhorar a qualidade da prestação de 

serviços públicos; institucionalizar uma nova cultura de gestão da 

Administração Pública; melhorar a eficiência e eficácia dos serviços públicos; 

desburocratizar e simplificar processos e procedimentos; e aumentar a 

satisfação das necessidades explícitas e implícitas dos cidadãos – contudo por 

falta de regulamentação, o SQSP nunca chegou a ser implementado. Mais 

recentemente veio reforçar-se o objectivo da medição de desempenho 

organizacional orientado para os resultados – neste sentido foi criado o 

Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública 

(SIADAP)10. 

 

                                                 
8 O Primeiro-Ministro do XII Governo Constitucional lançou, a 28 de Outubro de 1993, a primeira Carta 

Para a Qualidade dos Serviços Públicos. “Nesta carta, o cidadão assumiu pela primeira vez o estatuto de 
cliente, passando a ser o centro das atenções no serviço público” (SÁ; SINTRA, 2008: 65). 
9 Impulsionado pelo Plano de Acção para a Sociedade de Informação (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 107/2003, de 26 de Junho), numa lógica de eficiência, qualificação dos serviços, 
participação dos clientes e redução de custos. 
10 Lei n.º 10/2004 
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Uma vez apresentada a evolução da qualidade na Administração Pública portuguesa, 

importa contudo sublinhar que, segundo Sá e Sintra (2008), a tendência para o 

melhoramento dos serviços públicos tem vindo a crescer exponencialmente ao longo 

dos últimos anos – prova disso é a comparação entre os estudos de Sá (2002) e Sá e 

Sintra (2008) no âmbito da Administração Local, no qual as autoras referem que “a 

implementação da qualidade nos municípios portugueses subiu, entre 2000 e 2006, de 

33% para 58% e que a certificação, em particular, sofreu um aumento exponencial (de 

pouco mais de 4% em 2000 para 24% no início de 2008)” (Sá; Sintra, 2008: 71). As 

duas autoras acrescentam ainda que dos “115 municípios respondentes, 67 (isto é, 

mais de metade) afirmam implementar referenciais de Gestão da Qualidade (normas 

ISO, CAF, Cartas da Qualidade e, residualmente, outros)” (2008: 71). Todavia, dos 67 

municípios, 28 têm “um ou mais serviços certificados (a certificação integral é ainda 

rara)” (2008: 71). 

 

Neste mesmo sentido, Sousa (2007, 106) aponta como resultado da sua investigação 

sobre o impacto da qualidade na satisfação dos munícipes, “que a certificação dos 

serviços municipais de atendimento tem um efeito positivo na satisfação dos 

indivíduos”. A autora acrescenta que as conclusões do estudo revelam “que a 

certificação pode constituir um importante mecanismo impulsionador da mudança, 

capaz de direccionar os serviços públicos para a sua função essencial: servir os 

cidadãos, da melhor forma possível, garantindo altos níveis de satisfação de todos 

aqueles que, enquanto contribuintes, são os principais accionistas do Estado” (2007: 

107) 

 

Direccionando agora um pouco a nossa atenção para o percurso da qualidade na 

Administração Local, importa referir que, “desde a década de 70, os governos locais 

sofreram diversas pressões para se organizarem e para adoptarem uma estratégia e 

um modelo de gestão mais eficiente e económico” (RODRIGUES, 2005: 86), pois até 

então a sua gestão baseava-se, segundo Rodrigues, num modelo tradicional assente 

em:  

• Hierarquias rígidas e bem definidas; 
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• Carreiras estáveis e duradouras; 

• Controlo burocrático; 

• Acções desenvolvidas na instituição, sem recurso ao mercado. 

 

Neste contexto, e a par de várias tentativas de modernização administrativa, a 

Administração Local, tal como a Administração Central, teve de adoptar novas 

metodologias enquadradas no âmbito da Nova Gestão Pública. Assim, o objectivo 

traçado para um novo modelo de gestão local prendia-se com os seguintes tópicos 

(RODRIGUES, 2005): 

• Privatização; 

• Recurso ao mercado para a produção de bens e serviços; 

• Maior responsabilização da gestão pelas decisões tomadas; 

• Reorganização das estruturas administrativas e redução da burocracia; 

• Adopção de práticas nas áreas Financeira e Recursos Humanos (até então 

apenas existentes na gestão privada); 

• Introdução da gestão por objectivos, quer relativos aos trabalhadores quer à 

organização. 

 

Importa, contudo, ter em atenção a comunicação de Gomes Canotilho (2000) no 2.º 

Encontro INA, o qual sublinha que a modernização da Administração Local pode 

dividir-se em dois momentos de maior importância nas reformas a que tem vindo a 

assistir: 

1. A implementação da prática de planeamento, a qual tem resultado na expansão 

das políticas locais (urbanismo, ambiente e habitação); 

2. A adopção de tecnologias de informação e comunicação, tendo como objectivo 

a desburocratização dos serviços e a aproximação aos cidadãos/clientes. 

 

Contudo, no caminho para a melhoria dos serviços da Administração Local, Canotilho 

(2000: 32) afirma que “os serviços municipais logram efectividade, eficiência e 

economicidade se adoptarem o modelo empresarial e de mercado. Isto é, segundo o 
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autor, a Administração Local tenderá para uma empresa de serviços, com base numa 

visão cada vez mais empresarial. Nesta lógica, os munícipes serão clientes ou utentes 

dos serviços prestados por empresas pautadas pela racionalidade económica.” (2000: 

32).  

 

O mesmo autor refere que a gestão da Administração Local não se prende apenas com 

a racionalidade económica, estando também em causa as próprias estruturas político-

democráticas. Neste sentido, Canotilho (2000) afirma que a empresarialização desta 

organização vê-se confrontada com três problemas: 

1. Redefinição da política e da administração a nível local, pois torna-se cada vez 

mais visível que os novos sistemas de financiamento direccionados para os 

resultados (output), bem como as novas necessidades, exigências e desafios ao 

nível das actuais sociedades municipais apontam para uma actuação e 

articulação diferentes entre os órgãos políticos e os órgãos da administração 

local; 

2. Aumento de competências e economicidade dos serviços locais, bem como a 

determinação de responsabilidades, definição de objectivos estratégicos e 

monitorização/avaliação; 

3. Reforço na aproximação entre cidadão/cliente local e administração local, 

apostando na divulgação da informação, na diversificação concorrencial de 

serviços, e na aplicação de inquéritos direccionados para aferir as necessidades 

e graus de satisfação dos munícipes. 

O autor acrescenta, todavia, que “embora não se disponha de dados empíricos, parece 

correcto dizer-se que a administração local demonstrou razoáveis capacidades de 

inovação e adaptação.” (2000: 32). 

 

A par de todas estas alterações, não podemos deixar de referir que temos vindo a 

assistir a uma gradual “tentativa de descentralização, através da transferência de 

atribuições e competências, da administração central para a local11” (RODRIGUES, 

                                                 
11 Lei n.º 77/79; Lei n.º 1/79; Lei n.º 100/84; Lei n.º 1/87; Lei n.º 18/91; Decreto-Lei n.º 319/95; Lei n.º 
23/97 e Lei n.º 159/99. 
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2005: 85). Pelo que, por todos estes motivos, e como temos vindo a dar a entender, a 

Administração Local, a par da sua autonomia, tem vindo a desenvolver esforços no 

sentido de melhorar a sua eficácia, reduzir os seus gastos e melhorar a qualidade da 

prestação dos seus serviços. Neste sentido, Sousa (2007), parafraseando Gaster 

[1996], revela que “uma vez que gozam de uma certa autonomia face ao poder central, 

os organismos da administração local têm revelado grande capacidade de mudar e 

inovar face às pressões e constrangimentos governamentais”. 

 

Assim, num enquadramento de progressivas reformas e modernizações da 

administração local, importa referir que as preocupações com a qualidade registaram-

se, neste sector, no início da década de 90 (Rocha, 2006). Neste sentido, Rocha (2006: 

105), citando Berman e West [1995], acrescenta que o objectivo prendia-se com o 

facto de “aumentar a orientação para os clientes, as oportunidades e a performance 

dos serviços (…) embora não seguindo necessariamente os conceitos técnicos do 

TQM”. 

 

Concretamente, só um pouco mais tarde, no final dos anos 90, é que se regista a 

implementação de um sistema de gestão da qualidade total, seja ele certificado através 

da ISO ou de qualquer outro modelo de excelência – neste sentido Rocha (2006: 105) 

afirma que se tem assistido a “puras melhorias dos serviços, quer em Portugal, quer 

nos outros países da OCDE”. 

 

Contudo, Rocha (2006) chama a atenção para as palavras de Appleby e Clarck [1997], 

referindo que a introdução da gestão da qualidade na Administração Local não pode 

consistir numa mera transposição do modelo aplicado ao sector privado, pois o 

sistema político-administrativo local tem contornos bastantes especiais e distintos, 

são eles: 

• As autoridades locais estão sujeitas a eleições, pelo que a gestão tem de estar 

atenta ao suporte político, isto é, a qualidade passa a ser não só um problema 

de gestão, mas também um problema político; 
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• Os municípios são organizações com diferentes funções, nomeadamente, infra-

estruturas, educação, habitação social, etc.; 

• Os municípios são moldados pela cultura local, pelo que a adopção de um 

modelo de qualidade deve ter isso em consideração – neste caso a 

implementação de um sistema de reclamações deve constituir a primeira fase 

para a gestão da qualidade, pois permitirá descobrir os pontos fracos dos 

serviços, identificar as áreas de melhoria e demonstrar preocupação na 

resolução dos problemas dos cidadãos. 

 

Pelos motivos acima expostos, Rocha (2006: 109) acrescenta que a implementação de 

um modelo de gestão da qualidade na Administração Local representa um processo 

bastante complexo pelas seguintes razões “multiplicidade dos serviços prestados, 

estruturas organizacionais, formas de intervenção dos cidadãos e modelos de relação 

entre os cidadãos e os serviços”. 

Vejamos o seguinte quadro para que possamos ter uma ideia mais clara sobre a 

diversidade dos serviços prestados por um organismo da Administração Local: 

 

              Quadro 4: Tipos de Serviços prestados pela Administração Local 

Tipo de Serviço Exemplares 

1 - Universais Limpeza das ruas; recolha do lixo 

2 - Racionados Habitação social; benefícios 

3 - Obrigatórios Serviços de policiamento; planeamento 

4 - Escolha Bibliotecas; parques; centros de dia 

             Fonte: ROCHA, 2006: 109. Adaptado de Pollit e G. Bouckaert, 1995: 84 

 

Podemos pois verificar que existem variados tipos de serviços, uns são prestados a 

toda a comunidade; outros são racionados, isto é, a procura excede muitas vezes a 

oferta; outros são obrigatórios à segurança e ao bem comum; outros são prestados aos 

interessados que os procuram, podendo ser pagos ou não. Tendo em conta a 

diversidade dos seus serviços e as suas características específicas, podemos pois 

constatar que um sistema de gestão da qualidade aplicado a um organismo da 
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administração local no seu todo, pode pois ser um pouco complexo e moroso de 

implementar. 

 

Para finalizar, não podemos deixar de destacar a opinião de Lopes e Capricho (2007: 

5), os quais referem que, presentemente, as organizações em geral e a Administração 

Pública em particular “só sobreviverão se forem capazes de acrescentar valor e 

conhecimento àquilo que produzem ou vendem e se contribuírem para melhorar a 

qualidade dos seus produtos e/ou serviços e ganharem legitimidade social”. António e 

Teixeira (2009: 15) vão ainda mais longe e afirmam que a economia necessita 

sobretudo da “meta qualidade, isto é, qualidade em todas as suas relações. Qualidade 

nas relações entre empresários e o Estado, qualidade nas relações entre as empresas e 

os seus consumidores, qualidade nas relações entre empresários e os seus 

empregados, qualidade nas relações entre as empresas”. 

 

Posto isto, importa clarificar que ao longo deste estudo, retrataremos essencialmente 

a perspectiva da Gestão da Qualidade no âmbito dos serviços da Administração 

Pública, mais propriamente da Administração Local, uma vez que é este o tipo de 

abordagem que melhor se enquadra no modelo de organização que pretendemos 

estudar – as bibliotecas públicas de âmbito municipal - assim como é nesta 

perspectiva que se desenvolve a ISO 9001:2008. 

  

 

2.3 – Normas e Modelos da Qualidade  

 

As normas da qualidade constituem uma ferramenta bastante importante para levar a 

cabo a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, estas estabelecem 

essencialmente um conjunto de linhas-mestras que permitem a aplicação da gestão da 

qualidade total. Neste sentido, temos assistido nas duas últimas décadas a uma 

disseminação das normas da qualidade tanto no sector industrial como no sector dos 

serviços. 
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Segundo António e Teixeira (2009), algumas organizações acreditam seriamente que 

as normas da qualidade constituem uma componente fundamental na direcção da 

criação de uma cultura de excelência. Todavia, em contra-partida existem 

organizações que implementam as normas devido a pressões dos clientes, dos 

governos, entre outras. E existem ainda outros casos, nos quais as organizações optam 

por utilizar este instrumento como uma estratégia de marketing tentando angariar a 

confiança de potenciais clientes sobre a qualidade dos seus produtos/serviços. Não 

podemos, contudo, deixar de alertar para o facto de que estas duas últimas situações 

não são de todo as mais indicadas para justificar a implementação de um SGQ. 

 

Segundo Lopes e Capricho (2007: 38) “ao longo dos anos têm sido fundados vários 

organismos no espaço Europeu, cujos objectivos comuns se focalizam no 

desenvolvimento da qualidade, através de processos de certificação dos quais 

destacamos: CEN – Comité Europeu de Normalização; IQNET – The International 

Quality Network; EOQ – European Organization for Quality; EFQM – European 

Foundation for Quality Management; e a ISO – International Standars Organization”.  

 

Passaremos então a descrever, muito sumariamente, os principais organismos 

certificados: 

 

• Comité Europeu de Normalização (CEN) - Segundo Hongler, citado por Lopes 

e Capricho (2007), é o organismo europeu que produz quase todas as normas 

europeias e especificações técnicas para toda a actividade económica, à 

excepção do sector electrónico e das telecomunicações, cujo organismo pelo 

qual se rege é o Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações 

(ETSI); 

 

• International Quality Network (IQNET) - Tem como principal objectivo a 

avaliação mútua dos procedimentos de certificação, de forma a assegurar a sua 

normalização e o reconhecimento dos certificados emitidos, constituindo para 

esse efeito uma rede internacional de empresas certificadoras; 
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• European Organization for Quality (EOQ) - Tendo em conta as declarações 

de Noray, citado por Lopes e Capricho (2007), visa facultar a cada organização 

associada o que de melhor existe no plano da qualidade, de forma a criar uma 

rede de comunicação tendo como objectivo a consolidação de parcerias, a 

rentabilização de sinergias e a promoção a qualidade; 

 

• European Organization for Quality (EOQ) - Pretende ajudar os organismos 

que gerem os sistemas de qualidade em cada país a criarem e a desenvolverem 

a partilha de ideias e experiências entre organizações europeias e outras; 

 

• European Foundation for Quality Management (EFQM) - Fundada em 1988 

por catorze empresas internacionais líderes em várias áreas de negócio, é uma 

associação sem fins lucrativos que visa constituir uma potência dinamizadora 

dos valores e da filosofia da qualidade, que direccione as organizações no 

caminho da excelência e da sustentabilidade; 

 

• International Standards Organization (ISO) - Criada em 1947, funciona 

como uma federação dos 130 países-membros que têm como objectivo 

desenvolver actividades de cooperação e normalização. 

 

Posto isto, passaremos então a enumerar algumas das normas e modelos da qualidade 

mais utilizadas na implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade: 

 

ISO 9000 – a criação das normas ISO 9000 teve a sua origem na década de 70, 

aquando da elaboração de documentos normativos por diversos organismos 

pertencentes à Comunidade Económica Europeia (CEE). Mas só nos finais de 1987, 

“com a publicação de um glossário de termos da qualidade (ISO 8402), surgiram as 

conhecidas normas da série ISO 9000, assegurando, assim, uma linguagem comum 

para usar nos sistemas de qualidade.” (LOPES; CAPICHO, 2007: 40).  
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As normas da família ISO são de âmbito geral, sendo possível a sua aplicação a vários 

sectores independentemente do âmbito e da dimensão da organização. Ainda assim, 

não devem ser implementadas sem que cada organização faça um levantamento das 

suas necessidades e proceda a mudanças necessárias. É ainda necessário que seja tido 

em conta o envolvimento de todos, as especificidades da organização e as exigências 

do mercado. 

 

Segundo António e Teixeira (2009: 134), “a certificação de acordo com as normas ISO 

9000 assegura que a organização tem uma política de qualidade, (…) os 

procedimentos estão normalizados, e a existência de sistemas de acção relativos a 

prevenção e correcção, bem como o facto de a gestão proceder à revisão do sistema”. 

 

A norma, primeiramente definida como ISO 9000:1994, foi entretanto revista, tendo 

nova versão, ISO 9000:2000. Esta revisão veio permitir às organizações uma resposta 

mais proactiva e dinâmica junto dos seus clientes, apresentando directrizes mais 

genéricas e menos prescritiva do que a versão anterior. 

 

As normas da família ISO 9000 baseiam-se nos oito princípios de gestão da qualidade, 

são eles: 

1. Focalização no cliente; 

2. Liderança; 

3. Envolvimento das pessoas; 

4. Abordagem por processos; 

5. Abordagem da gestão como um sistema; 

6. Melhoria contínua; 

7. Abordagem à tomada de decisão baseada em factos; 

8. Relações mutuamente benéficas com fornecedores. 

 

Neste sentido, são apontadas, por António e Teixeira (2009), três vantagens às normas 

da família ISO 9000: 
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1. Apresentam como objectivo a melhoria das relações de trabalho através de 

mecanismos de comunicação eficientes e do encorajamento à partilha do 

conhecimento; 

2. Potenciam a redução de custos, identificando e eliminando desperdícios; 

3. Conduzem ao aumento da imagem da organização e da satisfação do cliente 

mediante a redução de erros, feedback e reclamações dos clientes. 

 

Contudo, são igualmente apontadas, pelos mesmos autores, algumas limitações à 

aplicação das normas, nomeadamente: 

1. Burocracia envolvida na documentação e acreditação; 

2. Tempo dispendido no registo/actualização de procedimentos e da 

documentação relacionada com a certificação; 

3. Custos. 

 

Em suma, segundo Pinto e Soares (2010: 33), a ISO 9000 “descreve os princípios 

fundamentais dos sistemas de gestão da qualidade (…) e define os termos 

relacionados”. 

 

Norma ISO 9001 – faz parte da família ISO 9000 e define a qualidade com base em 

vinte elementos-chave que as organizações deverão ter em conta para uma prestação 

efectiva e integrada de serviços. António e Teixeira enumeram alguns desses 

elementos-chave, sendo eles: responsabilidade da gestão, controlo da concepção, 

revisão de contratos, sistemas de qualidade, controlo do processo, manipulação, 

armazenamento e entrega dos materiais, registos de qualidade, auditorias internas de 

qualidade, treino, serviços de apoio e técnicas estatísticas. 

 

Em linhas gerais, a norma ISO 9001 estabelece os requisitos para a implementação de 

um sistema de gestão da qualidade em que uma organização necessita demonstrar 

aptidão para garantir produtos/serviços que vão ao encontro dos requisitos dos 

clientes, e que vise aumentar a satisfação os mesmos. Neste sentido, a norma adopta 

uma abordagem por processos visando transmitir ao cliente a confiança de que os 
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Clientes Clientes 

requisitos da qualidade do produto ou serviço são alcançados. Vejamos, então, o 

modelo de abordagem por processos de um sistema de gestão da qualidade 

apresentado na norma ISO 9001: 

 

               Figura 3: Modelo de Gestão da Qualidade ISSO 9001:2008 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: NP ISO 9001:2008 

 

A figura acima apresentada ilustra as interrelações entre os processos com base na 

ISO 9001: 

• Responsabilidade da Gestão - a gestão de topo detém a responsabilidade de 

conduzir a organização no caminho da melhoria contínua e para tal define os 

requisitos de acordo com as necessidades dos clientes;  

• Gestão de Recursos - aqui são determinados e alocados os recursos 

necessários; 

• Realização do Produto – os processos são estabelecidos e executados; 

• Medição, análise e melhoria – Os resultados são analisados e efectuadas as 

correcções e melhorias necessários; 

• As necessidades e percepções dos clientes são tidas em conta quer no início da 

cadeia, ou seja, na definição dos objectivos e requisitos da organização, quer no 
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final da cadeia, isto é, na avaliação do produto/serviços de forma a que possam 

ser feitos os ajustes necessários e perseguida a meta da melhoria contínua. 

 

Segundo Pinto e Soares (2010), a implementação de sistemas de gestão da qualidade 

de acordo com a ISO 9001, tem como principais objectivos:  

• O estabelecimento de processos consistentes e com as responsabilidades 

claramente definidas; 

• Satisfação do cliente; 

• Melhoria contínua. 

 

A norma ISO 9001, tendo por base uma abordagem por processos, baseia-se no Ciclo 

de Deming ou PDCA - Metodologia definida para potenciar a melhoria contínua, tendo 

por base quatro fases: Plan (Planear) – Do (Implementar) – Check (Avaliar) – Act 

(Melhorar). 

 

Norma ISO 9004 – concebida de forma consistente e estruturada com a Norma ISO 

9001, “procura evidenciar como os requisitos desta última podem contribuir para 

uma evolução, na óptica da gestão pela Qualidade Total.” (PINTO; SOARES, 2010: 38). 

 

É, portanto, uma norma mais próxima da qualidade total do que da garantia da 

qualidade, permitindo a integração do sistema de gestão da qualidade na gestão global 

da organização, baseando-se, tal como a norma ISO 9001, no ciclo PDCA. A ISO 9004 

veio acrescentar “o recurso a mecanismos de auto-avaliação para avaliar a maturidade 

do sistema e identificar áreas de melhoria e áreas a potenciar (…).” (PINTO; SOARES, 

2010: 38). 

 

Assim, a Norma ISO 9004 estabelece linhas de orientação “que estão para além dos 

requisitos dados na ISO 9001” (PINTO; SOARES, 2010: 34), tendo em conta critérios 

de eficácia e de eficiência, não se destinando a ser utilizada para propósitos de 

certificação, nem como guia de implementação da ISO 9001.  
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Norma ISO 19011:2003 – estabelece linhas orientadoras para a realização de 

auditorias de sistemas de gestão da qualidade e sistemas de gestão ambiental.  

 

Modelo de Excelência da EFQM – em 1991, com o apoio da Organização Europeia 

para a Qualidade e da Comissão Europeia, a EFQM (European Foundation for Quality 

Management) desenvolveu um Modelo de Excelência, o qual visa estabelecer uma 

referência quanto à definição, implementação e desempenho das organizações no 

âmbito da Gestão da Qualidade Total. 

 

Segundo António e Teixeira, o modelo foi concebido, inicialmente, para auxiliar as 

organizações, permitindo definir um sistema de gestão ajustado à sua realidade e 

consequentemente melhorar o seu funcionamento. Contudo, rapidamente os critérios 

do modelo passaram a ser utilizados por entidades públicas e privadas como 

ferramenta de diagnóstico e auto-avaliação. 

 

O Modelo de excelência da EFQM é um modelo não prescritivo que atesta a existência 

de vários caminhos a percorrer até atingir a excelência. O modelo indica oito conceitos 

fundamentais para a excelência, são eles: 

1. Orientação para os resultados; 

2. Foco no cliente; 

3. Liderança e coerência na trajectória; 

4. Gestão por processos; 

5. Envolvimento das pessoas; 

6. Inovação, aprendizagem e melhoria contínua; 

7. Desenvolvimento de parcerias; 

8. Responsabilidade pública. 
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    Figura 4: Modelo de Excelência da EFQM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : António; Teixeira (2009) 

 

O modelo baseia-se numa relação de causalidade entre meios e resultados. Um 

desempenho excelente no que diz respeito aos meios, resultará, em última instância, 

numa melhoria dos resultados. Não se trata de uma relação unívoca entre um critério 

dos meios e um critério dos resultados, mas sim uma relação de um para todos, 

existindo portanto uma relação dinâmica entre os meios e os resultados. É avaliada a 

forma como a satisfação das pessoas, dos clientes e da sociedade em geral é 

conseguida através da liderança. Isto é, é tida em conta a forma como a liderança 

mobiliza os meios (motivação dos recursos humanos, definição de estratégias e 

políticas, gestão de recursos e processos) de forma a alcançar a excelência dos 

resultados. As percentagens constantes do modelo servem de guia à avaliação de 

propostas para o Prémio Europeu de Qualidade (European Quality Award - EQA). 

 

O modelo é geralmente “utilizado como uma ferramenta de diagnóstico da saúde 

actual de uma organização.” (ANTÓNIO; TEIXEIRA, 2009: 128). Através do processo 

de auto-avaliação, uma organização é capaz de diagnosticar os seus pontos fracos e 

definir estratégias, prioridades e acções planeadas e monitorizadas de forma a 

alcançar a melhoria. A auto-avaliação permite obter uma visão geral e sistémica de 
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todas as actividades da organização, bem como dos seus resultados, tendo por base os 

critérios do modelo de excelência da EFQM. 

 

Em 2001, a EFQM lançou os níveis de excelência da EFQM, “um esquema de 

reconhecimento com normas europeias consistentes aplicáveis às organizações ou 

unidades organizacionais independentemente da dimensão, sector ou maturidade.” 

(ANTÓNIO; TEIXEIRA, 2009: 129). Segundo António e Teixeira (2009) existem três 

níveis de excelência da EFQM, são eles: 

1. Prémio Europeu da Qualidade (European Quality Award - EQA) – destina-

se ao expoente mais bem sucedido das organizações que adoptam o TQM 

(Total Quality Management) e as quais atinjam “padrões de qualidade de classe 

mundial nos últimos cinco anos.” (ANTÓNIO; TEIXEIRA, 2009: 130); 

2. O Reconhecimento pela Excelência – abrange as organizações cuja 

pontuação é igual ou superior a 400 pontos e que aspiram destacar-se na sua 

área. Permite uma abordagem estruturada para identificação de pontos fortes 

e de pontos fracos; 

3. O Empenho na Excelência – destina-se a organizações no início de um 

caminho em direcção à excelência. Permite ajudar as organizações a 

perceberem qual o seu nível de desempenho e estabelecer prioridades. 

 

O modelo de excelência da EFQM serve, portanto, de base à atribuição do EQA. O 

objectivo é propiciar a integração da qualidade na estratégia da organização, 

conduzindo a uma melhoria contínua e consequentemente a uma vantagem 

concorrencial. Um dos aspectos mais importantes desta metodologia prende-se com a 

orientação para os resultados, pois a excelência está intimamente ligada à satisfação 

de todos os stakeholders (clientes, colaboradores, fornecedores, etc.) relevantes da 

organização. 
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CAF (Common Assessment Framework12) – é uma ferramenta de auto-avaliação, 

segundo Pinto (1998: 4), “muito completa e com um formato simples e acessível, 

ajudando à compreensão e utilização das técnicas de gestão da qualidade, numa 

perspectiva de melhoria contínua, possibilitando a comparação com organizações 

congéneres”. 

 

Apesar de não ser um modelo de gestão da qualidade completamente desenvolvido, a 

CAF, assumindo-se como um modelo adaptado às características específicas dos 

organismos públicos, apresenta, segundo Pinto os seguintes objectivos: 

1. Servir de instrumento base para uma auto-avaliação simples, de forma a 

propiciar o melhoramento das práticas de gestão da organização, traduzindo-

se num ponto de partida para a implementação da gestão da qualidade; 

2. Servir de ligação entre os vários modelos e metodologias utilizadas na gestão 

da qualidade das organizações públicas; 

3. Permitir o desenvolvimento e a execução de acções e projectos de 

benchmarking, tendo como objectivo a partilha de experiências e de boas 

práticas entre instituições públicas. 

 

A CAF encontra-se direccionada para o desempenho e os resultados atingidos pela 

organização. Com base em evidências, torna-se mais fácil a identificação de pontos 

fortes e de pontos fracos, seguindo-se, naturalmente, as propostas de melhoria, nas 

quais todos os colaboradores são envolvidos num ambiente de motivação e 

participação. 

 

Os referidos modelos de gestão da qualidade visam fundamentalmente dotar as 

organizações de mecanismos que lhes permitam melhorar os seus sistemas de gestão, 

apostando na melhoria contínua e tendo em atenção as necessidades, as expectativas 

e o feedback dos seus clientes e colaboradores. 

 

                                                 
12 Estrutura Comum de Avaliação. 
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NORMA ISO 2789 – é uma norma internacional direccionada para a produção de 

estatísticas sobre bibliotecas a nível internacional. “Embora esta norma não apresente 

indicadores de desempenho, propõe um conjunto de medidas significativas que estão 

na base dos inquéritos nacionais realizados junto das bibliotecas, como os que o 

Instituto Nacional de Estatística realiza anualmente” (OCHÔA, 2002: 22). 

 

Norma ISO 11620 – consiste numa norma internacional sobre indicadores de 

desempenho para bibliotecas, criada em 1998. Esta norma “incide sobre a avaliação 

de bibliotecas de todos os tipos, tendo como principal finalidade sancionar o uso de 

indicadores de desempenho no sector das bibliotecas e difundir o conhecimento sobre 

como é que a medição do desempenho pode ser realizada.” (OCHÔA, 2002: 22). A 

norma apresenta ainda definições precisas dos indicadores de desempenho e dos 

respectivos processos de recolha e análise dos dados, criando “condições para que no 

seio dos serviços de informação e conhecimento possa florescer uma cultura de 

avaliação.” (OCHÔA, 2002: 22).  
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3. A Gestão da Qualidade nas Bibliotecas Públicas: percurso e evolução 

 

“Falar de ‘bibliotecas de qualidade’ e de ‘qualidade em bibliotecas’ tem, pois, de ser mais do que um reflexo 

do desejo genuíno de prestar um bom serviço ou da mera tendência para usar uma palavra que está na 

moda. Ir mais além, é participar num movimento comungado por aquelas que são tidas como sendo as 

organizações mais bem geridas, mais eficientes e de maior êxito do mundo”. 

Paula Ochôa e Leonor Gaspar Pinto 

 

O conceito de Biblioteca Pública têm vindo a sofrer grandes alterações no decorrer 

das últimas décadas, nomeadamente no que diz respeito ao seu conteúdo, aos seus 

serviços, e à sua essência (CARRASCOSA JIMÉNEZ, 2008: 346). Pelo que, actualmente 

a biblioteca pública define-se, segundo o Manifesto da IFLA/UNESCO para as 

Bibliotecas Públicas13, como “o centro local de informação, tornando prontamente 

acessíveis aos seus utilizadores o conhecimento e a informação de todos os géneros.” 

(IFLA/UNESCO, 1994). 

 

As bibliotecas públicas assumem uma especial importância na nossa sociedade na 

medida em que vivemos, actualmente, numa Era em que cada vez mais a informação é 

essencial quer para o exercício da cidadania, quer para o total acesso aos direitos 

(saúde, educação, cultura, condições sociais, etc.) dos cidadãos, quer ainda para a 

competitividade das organizações. Citando Mesquita (2008: 33), “as bibliotecas 

oferecem a todos os que as procuram as fontes necessárias à actualização dos 

conhecimentos e auto-formação. São um meio insubstituível de igualdade no acesso à 

informação”. 

 

Podemos acrescentar, de forma a reiterar aqui a importância da biblioteca pública, 

que “a liberdade, a prosperidade e o desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos 

são valores humanos fundamentais. Só serão atingidos quando os cidadãos estiverem 

                                                 
13 Documento fundamental no apoio ao desenvolvimento e criação de Bibliotecas Públicas, o qual 
estabelece alguns pontos-chave sobre a importância, a missão e os objectivos da biblioteca pública na 
sociedade de informação. O documento encoraja, ainda, as autoridades nacionais e locais a apoiar 
activamente o desenvolvimento das bibliotecas públicas.  
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na posse da informação que lhes permita exercer os seus direitos democráticos e ter 

um papel activo na sociedade. A participação construtiva e o desenvolvimento da 

democracia dependem tanto de uma educação satisfatória, como de um acesso livre e 

sem limites ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e à informação.” 

(IFLA/UNESCO, 1994). 

 

É portanto nesta lógica que em 1966 a American Library Association (ALA) 

estabeleceu os seus padrões mínimos para os serviços da biblioteca pública, referindo, 

segundo Belluzo e Macedo (1993: 126), que a "qualidade do serviço bibliotecário 

depende de pessoal adequado; acervo e facilidades físicas; recursos financeiros e 

equipamentos".  

 

De forma a reforçar o papel das bibliotecas públicas, o Manifesto da IFLA/UNESCO 

para as Bibliotecas Públicas estabelece como missão-chave deste tipo de organização, 

a alfabetização, a educação e a cultura, apontando ainda os seguintes objectivos: 

1. Criar e fortalecer hábitos de leitura nas crianças; 

2. Apoiar a educação individual, a auto-formação e a educação formal a todos os 

níveis; 

3. Assegurar e disponibilizar a todas as pessoas os meios necessários para evoluir 

de forma criativa; 

4. Estimular a criatividade das crianças e dos jovens; 

5. Promover a herança cultural, o apreço pelas artes e pela inovação científica; 

6. Permitir o acesso a todos os tipos de expressão cultural das artes do 

espectáculo; 

7. Promover o diálogo intercultural e a diversidade cultural; 

8. Apoiar a tradição oral; 

9. Assegurar e promover o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da 

comunidade local; 

10. Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, 

associações e grupos de interesse; 
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11. Facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a 

informática; 

12. Apoiar, participar e, se necessário, criar programas e actividades de 

alfabetização para os diferentes grupos etários. 

 

Até ao momento, as bibliotecas públicas têm conseguido, com maior ou menor 

sucesso, contornar os obstáculos a que têm sido sujeitas. Contudo, devido ao aumento 

da competitividade, às exigências do mercado e aos novos desafios que lhe são 

colocados, torna-se cada vez mais difícil contornar esses obstáculos, sendo, portanto, a 

mudança absolutamente fundamental. Segundo Longo e Vergueiro (2003: 41), “a 

sobrevivência das organizações só pode ser obtida se conseguirem efectivamente 

garantir a satisfação total dos seus clientes e/ou utilizadores através da prestação de 

bens e serviços que atendam às suas necessidades e, de preferência, excedam as suas 

expectativas (…)”. Segundo os mesmos autores, a gestão da qualidade poderá gerar 

aqui um elemento diferenciador e atractivo para qualquer organização em geral, e 

para as bibliotecas em particular - implicando mudanças de atitudes e de 

comportamentos dentro da organização, perseguindo o objectivo de melhoria 

contínua (2003). Longo e Vergueiro (2003: 41) afirmam ainda que as “organizações 

que vêm adoptando este modelo de gestão têm descoberto benefícios a curto, médio e 

longo prazo (…)”. 

 

Carrascosa Jiménez (2008) apresenta a mesma linha de pensamento, referindo que 

considera fundamental a introdução do conceito de qualidade nas bibliotecas, tal 

como vem sendo introduzido na generalidade dos serviços públicos. Segundo a autora, 

as bibliotecas públicas devem afirmar-se como entidades que oferecem serviços de 

qualidade, contribuindo assim para o desenvolvimento e consolidação de uma 

sociedade plural e aberta, na qual nos encontramos inseridos. 

 

Neste sentido, abordaremos então, neste capítulo, o percurso da gestão da qualidade 

aplicada às bibliotecas públicas, como forma de gestão potenciadora de serviços de 

qualidade, de motivação e envolvimento dos colaboradores, e acima de tudo visando 
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ganhar a confiança dos clientes/utilizadores, indo ao encontro das suas necessidades 

e da sua satisfação. 

 

Apesar de, como já referimos anteriormente, o conceito de Gestão da Qualidade ser 

inicialmente associado à produção industrial, rapidamente se estendeu a outros 

sectores, não sendo excepção a Administração Pública e todos os serviços a esta 

associados. No âmbito das bibliotecas, serviço que nos importa aqui estudar, este 

interesse pela avaliação de sistemas e serviços começou a dar os primeiros passos em 

meados dos anos 60, tal como refere Gimeno Perelló no seu livro Evaluación de la 

Calidad en Bibliotecas: compromissó con lo público. Segundo Belluzo e Macedo (1993), 

a temática da qualidade remonta ao ano de 1966, ano em que, como já referimos 

anteriormente, a American Library Association (ALA) estabeleceu os padrões mínimos 

para as bibliotecas públicas, nos quais era indicado que a qualidade deste tipo de 

serviços dependia de colaboradores adequados, fundo documental, instalações e 

acessibilidades, recursos financeiros e equipamentos. 

 

Nos finais da década de 70, segundo Mesquita (2008), foram registados nos Países 

Nórdicos e no Reino Unido, os primeiros estudos sobre as normas da qualidade no 

âmbito das bibliotecas, sendo o Reino Unido pioneiro na implementação um sistema 

de gestão da qualidade com base num modelo credenciado, a norma britânica BS 5750 

(publicada em 1979)14. Contudo, segundo Gimeno Perelló (2009), as primeiras 

bibliotecas a aplicarem modelos, sistemas e planos focados na qualidade, foram 

bibliotecas universitárias, nos EUA. De seguida, as bibliotecas públicas começaram 

também elas a adoptar estes procedimentos de forma a melhorar a sua gestão.  

 

Em 1989, a UNESCO (por intervenção da Secção das Bibliotecas Públicas da IFLA) 

publicou o manual Measuring the Performance of Public Libraries, de Nick Moore, 

dando assim um passo em frente no âmbito da gestão e da inovação das bibliotecas 

públicas. O referido manual foi traduzido em diversas línguas e teve algum impacto 

                                                 
14 Só posteriormente, em 1987, foram publicadas as normas ISO 9000, tendo sido posteriormente 
revista no ano de 1994 e novamente em 2000. 
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em vários países, nomeadamente no Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, Noruega, 

Holanda, Estados Unidos, Bélgica, Alemanha, França, Espanha e Portugal, na medida 

em que estabelece alguns instrumentos de medição de desempenho tendo em conta o 

contexto, perspectivas políticas e a opinião dos utilizadores. Actualmente, o termo 

Medição/Avaliação de Desempenho encontra-se intimamente ligado ao conceito de 

Gestão da Qualidade (PINTO, 1998). 

 

Mesquita (2008: 44) refere, na sua Tese de Mestrado, A Emergência da Qualidade nas 

Bibliotecas Públicas, que “datam dos anos 80 os primeiros processos de 

implementação de Sistemas de Qualidade com sucesso, e verificam-se em unidades 

documentais de instituições médicas nos EUA, seguindo-se, no início da década de 90, 

as bibliotecas universitárias de Stanford, de Oregon State e a de Harvard College”. 

 

Entretanto, no início dos anos 90, a primeira biblioteca britânica a obter o certificado 

de qualidade foi a Biblioteca da Universidade Central de Lancashire, com base nas 

Normas ISO 9000 (VALLS, 2006). Valls (2006: 66) refere ainda que “através da 

implementação das normas ISO 9000 na Biblioteca, destaca-se a evolução que o 

Serviço de Informação obteve, especialmente em relação ao impacto na qualidade dos 

serviços prestados aos utilizadores”. Neste sentido, Mesquita (2008) refere que, em 

1991, nos Países Nórdicos, um grupo de profissionais de informação, debruçou-se 

sobre a temática da gestão da qualidade, onde foi concluído que deveriam ser 

aplicadas as normas da família ISO 9000 às bibliotecas e centros de documentação, 

pelas vantagens apresentadas no sub-capítulo Normas e Modelos da Qualidade do 

presente estudo e pelas melhorias que imprimem à prestação dos serviços.  

 

Segundo Mesquita (2008), citando Maria Otília Pereira Lage, em 1992, foi levado a 

cabo um estudo pela British Library onde se concluía que cerca de 17% das 

bibliotecas públicas estavam nesse mesmo ano em processo de certificação com base 

nas ISO 9000. Em 1993, “a Biblioteca Universitária de Northern Territory, na 
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Austrália, foi pioneira no introdução de um Sistema de Qualidade Total15.” 

(MESQUITA, 2008: 44). 

 

Mas Afinal o que é uma Biblioteca de Qualidade?, perguntam Ochôa e Pinto (2001: 1), 

as quais referem que “’Fácil de reconhecer… difícil de definir’, é desta forma que 

começa a resposta da Library Association” à questão atrás colocada. Segundo as 

autoras, este conceito é aplicado de forma recorrente pelas mais diversas situações, 

revestindo-se de diferentes significados, mas apresentando uma conotação positiva. 

Mas “falamos de ‘produtos de qualidade’, se estes desempenham bem a função para 

que foram criados; falamos de ‘serviços de qualidade’, se estes não só vão de encontro 

às nossas expectativas, como conseguem ainda suplantá-las. Da mesma forma, 

facilmente identificamos a ausência de qualidade quando um produto não funciona ou 

se avaria, ou quando somos mal atendidos por quem nos está a prestar um serviço.” 

(OCHÔA; PINTO, 2001: 1). 

 

Contudo, um produto/serviço caracterizado de ‘qualidade’ para uma pessoa, não 

significa que seja considerado de ‘qualidade’ por uma outra pessoa. Segundo Ochôa e 

Pinto (2001:1), esta subjectividade é “o reflexo da própria essência destes conceitos: a 

satisfação dos clientes. (…) Seja em que contexto for, há, pois, que satisfazer os 

clientes, ou seja, cumprir os requisitos exigidos e exceder as suas expectativas”. As 

autoras referem ainda que a definição de qualidade avançada pela Organização 

Internacional de Normalização (ISO) vai exactamente nesse sentido, ou seja, é descrita 

como o "conjunto de propriedades e características dum produto ou dum serviço que 

lhe confere aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas [do cliente]." 

(OCHÔA; PINTO, 2001: 1, cit. ISO 8402).  

Ochôa e Pinto (2001) chamam ainda a atenção para o facto do conceito de cliente 

abranger a noção de consumidor, utente, utilizador ou beneficiário e contemplar o 

cliente externo (quem consome o bem, produto ou serviço) e o cliente interno 

(colaboradores, fornecedores, parceiros, etc.). 

                                                 
15 Qualidade Total: forma de gestão com foco na excelência dos resultados das organizações. 
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Em 1994, Carl Johannsen, citado por Valls (2006), publica o seu primeiro artigo sobre 

gestão da qualidade, no qual questiona se os conceitos deste modo de gestão, 

especialmente relacionados com as Normas ISO, são ou não aplicáveis ao contexto das 

bibliotecas. O autor analisa, a partir dos conceitos, a aplicabilidade desta filosofia de 

gestão no âmbito das bibliotecas. Segundo Valls (2006: 66), Johannsen conclui, após 

terminar o seu estudo, que “as normas ISO 9000 são aplicáveis aos Serviços de 

Informação, porém ressalta que os objectivos e a maneira como a implementação é 

conduzida são elementos importantes para que os reais objectivos da Gestão da 

Qualidade sejam atingidos”. 

 

Segundo Valls (2006), Johannsen aponta ainda quatro recomendações - baseadas no 

estudo de caso do “Projecto Nórdico” que envolveu a aplicação de conceitos de 

qualidade às bibliotecas – sobre a implementação de um SGQ: 

1. Analisar os requisitos tendo por base a realidade dos processos implementados. 

Isto é, as alterações das actividades devem respeitar a sua natureza e o seu 

contexto e não seguir apenas os requisitos gerais da norma; 

2. Seleccionar e utilizar instrumentos adequados às necessidades, previamente 

analisadas e compreendidas, dos clientes. “É importante evitar que a 

implementação traga burocracia e comprometa os padrões de qualidade já 

conquistados.” (VALLS, 2006: 67); 

3. Alinhar o sistema de gestão da qualidade à cultura organizacional e estabelecer 

uma comunicação cuidadosa e eficaz com os colaboradores de forma que seja 

possível contar com o seu total envolvimento; 

4. A Norma ISO 9001 não deve ser apenas vista como um guia para a conquista da 

qualidade. A implementação do sistema é um processo complexo, que envolve 

muitas etapas, e deve, portanto, haver um entendimento claro da sua filosofia e 

dos seus objectivos. 

 

Inicialmente, num passado não muito longínquo, a gestão da qualidade nas bibliotecas 

era vista, à semelhança do sector privado e do sector público em geral, com base nos 

procedimentos técnicos e, em alguns casos, nos serviços. Contudo, essa realidade foi 
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evoluindo em direcção à gestão da qualidade com base na satisfação do cliente – esta 

‘nova’ forma de gestão predomina desde os finais do século XX e início do século XXI 

(GIMENO PERELLÓ, 2009). Gimeno Perelló (2009: 49) afirma que “a biblioteca do séc. 

XXI toma consciência de maneira determinante da sua necessidade em converter-se 

numa organização altamente eficiente e orientada para o cidadão. Para tal necessita 

de incorporar metodologias e ferramentas eficazes na sua gestão quotidiana, como a 

gestão da qualidade”. 

 

Importa aqui referir o importante contributo de Longo e Vergueiro (2003) sobre a 

Visão Holística das Organizações. Os autores referem que os serviços de informação 

“não podem se percebidos como isolados do contexto sócio-económico-cultural que os 

rodeiam. É fundamental ter a consciência plena dos factores exógenos e endógenos 

que podem representar oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, com as quais os 

serviços de informação terão que lidar se quiserem sobreviver no mundo competitivo 

de hoje.” (LONGO; VERGUEIRO, 2003: 45). Os autores fazem referência à importância 

de uma visão sistémica com base em três vértices para inserir um serviço de 

informação num contexto sócio-económico-cultural adequado. Para tal, esquematizam 

a figura abaixo apresentada - esta apresenta no centro do triângulo um dos principais 

fundamentos da gestão da qualidade, ou seja, o foco no cliente (entende-se por cliente, 

o cliente externo, que recebe os bens e serviços; e o cliente interno, aquele que produz 

os bens e serviços disponibilizados pela biblioteca), sendo da máxima importância 

manter os dois tipos de cliente satisfeitos, pois clientes/colaboradores internos 

insatisfeitos e desmotivados não tendem a colaborar integralmente para atender as 

necessidades e expectativas dos clientes externos (2003). Neste sentido, torna-se 

igualmente importante a dedicação total da gestão de topo, contribuindo para a 

mudança interna, promovendo o trabalho em equipa, procurando o envolvimento de 

todos os colaboradores, guiando a biblioteca numa direcção estratégica tendo em 

conta o ambiente externo e interno em que se insere e, claro, não perder de vista o 

caminho traçado pela organização-mãe da qual faz parte. Ainda com base na figura 

abaixo apresentada, podemos perceber que Longo e Vergueiro (2003) desenham a 

actividade da biblioteca com base no ciclio PDCA, de Deming. 
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                        Figura 5: Visão holística das organizações 
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Fonte: Longo e Vergueiro, 1996 

 

Entretanto, Belluzo e Macedo (1993: 126), citando Taylor e Wilson, referem que estes 

dois últimos autores estabelecem uma analogia entre “os serviços bibliotecários e os 

serviços de venda numa loja, em que a qualidade é reconhecida pelo cliente em termos 

de facilidade de locomoção, sinalização clara, stock actualizado e de fácil acesso, além 

de pessoal competente. Consideram, entretanto, ser necessário que os bibliotecários 

possam garantir a qualidade dos serviços oferecidos ao utilizador, a despeito do seu 

valor monetário. Além disso, mencionam também que é fundamental, para a 

excelência da biblioteca, a qualidade do seu administrador. Assim, difundem a ideia de 

que um serviço de informação depende da imaginação, desempenho e habilidades 

administrativas do bibliotecário” (1993). 

 

No Relatório Final do II Congresso de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 

Informação, apresentado por Maria de Fátima G. M. Tálamo, cujo tema principal recaiu 

sobre a Qualidade, Produtividade, Competitividade em Sistemas de Informação, é 

mencionado que a qualidade pode ser identificada em duas situações: 

1. Qualidade do produto, considerando-se a informação como manufactura, 

ou seja, o conjunto de procedimentos técnicos e metodológicos que 

 
CLIENT

E 
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transformam os dado em informação. Aqui é importante “a aplicação dos 

princípios de gestão com base no modelo de motivação e participação 

efectiva dos profissionais envolvidos no processo de elaboração dos 

produtos, denominado qualidade total, para que se obtenha um melhor 

produto, com custos mais baixos e compromisso efectivo de toda a 

organização” (BELLUZZO; MACEDO, 1993: 126). 

2. Qualidade na gestão dos serviços, tomando como princípio de que a 

informação é transformada em serviço quando ocorre a utilização efectiva 

da informação manufacturada. Desta forma, “o utilizador não beneficia 

apenas do processo, como é considerado parte integrante do mesmo” 

(BELLUZZI; MACEDO, 1993: 126). 

 

Segundo Lage, várias instituições, têm vindo a reunir esforços no sentido de criar um 

modelo de qualidade aplicado especificamente à realidade das bibliotecas, mas é o 

CERLIM que tem vindo a trabalhar nesse modelo com base nos critérios definidos 

para obtenção do Prémio Europeu da Qualidade (European Quality Award) e de uma 

versão simplificada da ISO 9000. 

 

Em 1992, Kaplan e Norton da Harvard Business School desenvolveram o modelo 

Balanced Scorecard, visando direccionar as organizações no caminho da uma gestão 

estratégica, definindo a sua missão, visão, valores, objectivos e acções para atingir as 

metas traçadas. Segundo Mesquita “o Balanced Scorecard é utilizado pelos gestores 

para avaliar a organização sob quatro perspectivas, mais concretamente: performance 

financeira, conhecimento de cliente, processos de negócio internos, aprendizagem e 

crescimento” (MESQUITA, 2008: 48). A autora acrescenta ainda que este modelo tem 

vindo a ser adoptado por inúmeras empresas e bibliotecas universitárias (2008).  

 

Ochôa (2002) destaca também dois projectos financiados pela Comissão Europeia 

relativos a boas práticas em matéria de avaliação do desempenho de bibliotecas, são 

eles:  
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• Projecto ECLIPSE (Evaluation and Quality in Library Performance: System for 

Europe), decorreu de Fevereiro de 1995 a Março de 1997. O projecto “teve 

como objectivo contribuir para a melhoria da eficácia e da eficiência das 

bibliotecas europeias através da aplicação da tecnologia da informação à 

gestão da qualidade e à medição do desempenho.” (OCHÔA, 2002: 23). Da 

aplicação do projecto surgiu um conjunto de 52 indicadores de desempenho, os 

quais tiveram por base a norma ISO 11620 e outras fontes de referência que 

foram testadas e analisadas por dois parceiros, a Biblioteca da Dublin City 

University e a Biblioteca da University of Central Lancashire. “A partir desse 

conjunto de indicadores, foi construído o protótipo do software ECLIPSE e 

testado em dois ambientes “vivos”, o que significou designadamente a sua 

interacção com os sistemas de gestão de informação existentes nas respectivas 

bibliotecas (OCHÔA, 2002: 23, citando Mac Dougall, Ofarrell e Williams, 1997).  

 

• Projecto EQUINOX (Library Performance Measurement and Quality Management 

Systems), decorreu de Novembro de 1998 a Novembro de 2000. Este surgiu 

essencialmente para dar resposta à necessidade de desenvolver indicadores de 

desempenho para o novo ambiente electrónico em rede. “Hoje em dia, muitas 

bibliotecas e serviços de informação são “híbridos”, isto é, fornecem uma 

mistura de serviços tradicionais e de novos serviços electrónicos. Nesse 

sentido, a finalidade deste projecto foi desenvolver e utilizar indicadores de 

desempenho adequados ao ambiente electrónico em rede, a par dos ditos 

indicadores tradicionais (designadamente os que a norma ISO 11620 propõe), 

dentro de um quadro de gestão da qualidade.” (OCHÔA, 2002: 24). 

 

Ochôa e Pinto (2001: 3) destacam ainda o Projecto Bibliotecas e Qualidade, iniciado em 

1996 pela Associação Filandesa de Municípios, e que teve por base os critérios de 

qualidade definidos pela Sociedade Filandesa para a Qualidade (a qual ganhou o 

Prémio Filandês da Qualidade) – o objectivo deste projecto passava por “produzir um 

conjunto seleccionado de instrumentos que servisse de modelo, para que cada 

biblioteca pública pudesse escolher e aplicar apenas aqueles que considerasse mais 
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adequados às suas necessidades”. As autoras fazem igualmente referência ao Projecto 

do Centro Holandês para as Bibliotecas Públicas, em curso desde 1998, que visa 

estabelecer um sistema de qualidade para todas as bibliotecas públicas do país 

(2001).  

 

Podemos referir ainda o Modelo LISIM (Library and Information Services Improvement 

Model), o qual, desenvolvido por Kinnell, Usherwood e Jones em 1999 com o apoio da 

BLRIC, é essencialmente destinado às bibliotecas públicas. Este modelo traduz-se num 

instrumento de trabalho que estabelece orientações para a auto-avaliação na 

implementação de um sistema de qualidade baseado no modelo da EFQM, na Quality 

Framework e na Democratic Approach to Quality. O modelo é adaptável à 

especificidade de cada biblioteca e estabelece os seguintes princípios básicos: 

Melhoria contínua; Benchmarking; Liderança; Envolvimento; Satisfação dos 

funcionários e dos clientes. (OCHÔA; PINTO, 2005).  

 

Destacamos mais especificamente o modelo LibQUAL+, instrumento de avaliação 

desenvolvido, com base no SERVQUAL, no ano de 2000 pela Association of Research 

Libraries (ARL) em colaboração com o Texas A&M das Bibliotecas da Universidade, 

visando a avaliação das bibliotecas e dos seus serviços, cujos principais objectivos são, 

segundo o site do LibQUAL16: 

• Promover uma cultura de excelência nos serviços prestados pela biblioteca; 

• Ajudar a biblioteca a interpretar a percepção dos utilizadores acerca da 

qualidade do serviço; 

• Recolher e interpretar o feedback do utilizador de forma sistemática ao longo 

do tempo; 

• Permitir uma avaliação comparável com outras bibliotecas do mesmo tipo; 

• Identificar as melhores práticas; 

                                                 
16 Sitio da internet do LibQUAL+: http://www.libqual.org/about/about_lq/general_info 
[consultado a 20 de Agosto de 2011] 
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• Reforçar as competências da equipa quanto à capacidade de análise e 

interpretação dos dados. 

 

Por fim, podemos destacar ainda o Plano-Piloto de Avaliação das Bibliotecas 

Universitárias da Andaluzia (2000- 2005?), desenvolvido pela Unidade para a Qualidade 

das Universidades Andaluzes (UQUA), o qual tem como objectivo avaliar globalmente o 

sistema de bibliotecas universitárias andaluzes. O projecto desenvolveu-se em três 

etapas tendo por base o modelo EFQM, - a primeira fase consistiu numa análise dos 

modelos existentes e na elaboração de um modelo único, com base na EFQM, para 

avaliação das bibliotecas universitárias; a segunda fase consistiu na aplicação do modelo 

desenvolvido, visando avaliar as bibliotecas envolvidas no projecto; e apor fim, a 

terceira fase consistiu na avaliação e revisão do processo de avaliação com base no 

modelo desenvolvido (BAENA DÍAZ, 2005). 

Deste projecto resultaram melhorias como: normalização dos processos de avaliação; 

aposta no benchmarking; implementação de acções para melhoria do desempenho das 

bibliotecas; entre outros (BAENA DÍAZ, 2005). 

 

Em 2005, no Seminário Qualidade e Excelência na Sociedade de Informação, promovido 

pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Pinto e Ochôa (2005), 

apresentaram o modelo SIADAP+B, o qual consistia na avaliação de desempenho de 

serviços de informação a partir de três modelos de avaliação, nomeadamente a CAF, o 

Balanced Scorecard e a ISO 11620.  O referido modelo visava ser utilizado como 

ferramenta estratégica para a qualidade organizacional, bem como promover o valor 

social dos profissionais de informação junto dos stakeholders17, nomeadamente junto 

dos profissionais de informação, gestores, bibliotecários, cidadãos, utilizadores, etc. 

 

Contudo, tomemos em atenção a questão lançada por Belluzzo e Macedo (1993:126) 

num artigo escrito nos anos 90 sobre a gestão da qualidade em serviços de 

informação: “Podem os bibliotecários avaliar a qualidade de um serviço de informação 

                                                 
17 Partes interessadas/envolvidas com a organização. 
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como participantes e planeadores desse serviço?”. As autoras prontificam-se a 

responder, referindo positivamente que sim, “dependendo da definição do que devem 

considerar como qualidade e quais os indicadores ou padrões que contribuem para a 

qualidade do processo, resposta e transferência de um serviço de informação.” 

(1993:126). As autoras vão ainda mais longe e apontam o estudo de Judkins onde são 

enumerados padrões para o serviço de referência que podem ser igualmente 

utilizados no serviço de informação como um todo. São eles: 

• Controlo da Qualidade – precisão, relevância e confiança no produto; 

• Conveniência – valor adequado, necessidade, formato e aceitação; 

• Exactidão – informação exacta, livre de erros; 

• Documentação – fontes fidedignas consultadas, estratégias de pesquisa, 

identificação da proveniência da informação; 

• Tempo de Resposta – avaliação da urgência do utilizador; celeridade na 

prestação do serviço; 

• Acessibilidade – independentemente o material ou formato, devem ser 

realizados os procedimentos dar resposta ao pedido em tempo útil; 

• Confidencialidade – garantir o anonimato e confidencialidade do utilizador 

em relação à informação consultada; 

• Avaliação – deve ser efectuada pelo bibliotecário, utilizador, colaboradores ou 

outros stakeholders relevantes para o processo. 

 

As bibliotecas têm vindo, portanto, como sabemos, a apostar na medição da qualidade 

dos seus serviços, questionando para o efeito a satisfação dos seus utilizadores. 

Contudo, Belluzzo e Macedo (1993), parafraseando Stradling, referem que o sucesso 

dessa avaliação depende essencialmente de dois factores-chave: do facto de serem 

efectuadas as perguntas certas às pessoas que realmente utilizam a biblioteca; e da 

concentração do número de respostas por cada serviço. É, portanto, bastante 

importante encorajar os utilizadores a avaliar constantemente os serviços da 

biblioteca, pois este procedimento “é uma das abordagens mais úteis para se 

encontrar as evidências que irão nortear a melhoria da qualidade.” (BELLUZZO; 
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MACEDO, 1993: 127). Contudo, alguns autores contrapõem que esta estratégia, por si 

só, não é suficiente atendendo à sua natureza subjectiva. Isto é, têm sido detectados 

alguns problemas “referentes tanto às diferenças individuais, quanto ao conceito de 

qualidade e às necessidades informacionais.” (BELLUZZO; MACEDO, 1993: 127). 

 

As autoras acrescentam ainda que estas medidas “poderão ser usadas directamente 

para o controle da qualidade em bibliotecas, mas requerem a existência de padrões 

para a optimização dos critérios que abrangem. (...) Os padrões são uma parte 

essencial do processo de qualidade e podem ser empregados vantajosamente por 

qualquer bibliotecário que deseje introduzir a gestão de qualidade numa biblioteca.” 

(BELLUZO; MACEDO, 1993: 127). Bourne, citado por Belluzo e Macedo, “sugere um 

padrão de atendimento de excelência, baseado na ideia da "biblioteca 90%". Esse 

serviço de informação deve satisfazer os seus utilizadores 90% do tempo.” (1993: 

127).  

 

Resumindo, os padrões são geralmente considerados indicadores numéricos ou 

balizas quantitativas associados a determinados aspectos de um serviço. Para alguns 

autores, “o estabelecimento de padrões é a condição essencial para um programa de 

garantia de qualidade (quality assurance) (…)” (BELLUZO; MACEDO, 1993: 127), pelo 

que são enumeradas por Belluzo e Macedo três metodologias para a melhoria da 

qualidade utilizadas ao longo dos tempos: 

1. Observar a realidade para identificar os problemas e proceder à sua eliminação 

através de estabelecimento de objectivos; 

2. Proceder ao levantamento das expectativas e necessidades dos utilizadores e 

transformá-las no seu objectivo; 

3. Fazer uma análise top-down (de cima para baixo) acerca do trabalho efectuado 

pela bibliotecas, desde o estabelecimento da missão, à definição dos objectivos 

gerais e específicos, serviços disponibilizados, até à determinação das metas e 

dos procedimentos para alcançá-las. 
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Citando Belluzo e Macedo (1993: 127), “é recomendável usar as diferentes situações 

mencionadas em conjunto para que os padrões sejam estabelecidos com a devida 

consistência, abrangendo todos os critérios de qualidade (…)”. 

 

Segundo as mesmas autoras, é ainda fundamental levar a cabo uma eficaz estratégia 

de gestão e planeamento da biblioteca de forma a “estabelecer-se estrategicamente o 

plano global do serviço de informação quanto às seguintes variáveis: contexto interno 

e externo; missão; estratégias de acção; recursos disponíveis e necessários; resultados 

esperados.” (BELLUZZO; MACEDO, 1993: 128). É igualmente importante organizar a 

actuação da biblioteca, definindo par tal uma estrutura capaz de tornar mais flexíveis 

as acções bem como a implementação de uma visão de excelência, partilhada quer 

pelos colaboradores da biblioteca quer pelos utilizadores. É ainda fundamental o 

processo de avaliação, pois só assim a biblioteca obterá informações quanto à 

qualidade dos seus serviços, sendo “da maior importância utilizar métodos 

estatísticos simples para ajudar a detectar problemas e descobrir os meios para o 

aperfeiçoamento dos processos, sendo parte integrante do procedimento de avaliação 

a medida constante da satisfação dos utilizadores em relação aos serviços prestados.” 

(BELLUZZO; MACEDO, 1993: 128). 

 

É, portanto, numa lógica de auto-diagnóstico, de medição e avaliação do desempenho 

que a ISO 11620 estabelece alguns indicadores, visando o planeamento, a optimização 

e a melhoria contínua das bibliotecas. Estes podem ser utilizados para medir a 

eficácia, o funcionamento, a qualidade e o volume dos serviços disponibilizados, bem 

como estabelecer uma comparação do desempenho entre pares. Importa contudo 

destacar que os referidos indicadores devem possuir as seguintes características: 

• Informativa – permitindo medir a qualidade, identificar vantagens e 

problemas de forma a que possam ser tomadas medidas, melhorando assim os 

pontos negativos identificados. Deve ainda extrair informações que auxiliem a 

tomada de decisão, que permitam definir direcções e estabelecer metas, bem 

como identificar os serviços e actividades com necessidades de intervenção 

mais urgentes; 
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• Confiabilidade – os indicadores devem ser confiáveis e não ambíguos. Devem 

ainda ter em conta as variabilidades de dados segundo a época do ano (como 

por exemplo na altura das férias que pode trazer, ou não, alterações ao 

quotidiano da biblioteca); 

• Validez – deve servir para medir exactamente o que se pretende medir. O facto 

de que alguns indicadores se reportem a estimativas, não quer dizer que não 

sejam válidos; 

• Idoneidade – deve apresentar um objectivo explícito e claro; 

• Compatibilidade – o indicador deve ser ajustado e apropriado ao que se quer 

aplicar. Isto é, as escalas e as operações necessárias à implementação do 

processo de medição devem ser compatíveis com o procedimento da 

biblioteca; 

• Praticabilidade – deve ser prático e exequível de forma a permitir a recolha 

de dados disponíveis na biblioteca com um razoável dispêndio de tempo, por 

parte dos colaboradores e dos clientes; 

• Comparabilidade – deve permitir a comparação com dados anteriores da 

própria biblioteca e inclusivamente com outras bibliotecas do mesmo género. 

 

Numa mesma lógica de medição do desempenho das bibliotecas, Carrascosa Jiménez 

(2008, 347) refere que “as actividades de gestão de qualidade implicam o 

estabelecimento de indicadores ou medidas que permitam conhecer em que grau se 

cumprem os objectivos de qualidade propostos”. Neste sentido, devem ser 

identificados índices ou elementos que permitam a recolha de dados e a sua posterior 

comparação e análise, permitindo assim perceber como se desenvolve a actividade da 

biblioteca, bem como os aspectos a melhorar. Da mesma forma, a biblioteca deve 

praticar uma eficaz planificação, traçar caminhos a seguir, definir objectivos e acções 

para conseguir efectivamente atingi-los. (CARRASCOSA JIMÉNEZ, 2008). 

 

Segundo a autora, não é fácil eleger os indicadores para aferir em que grau as 

bibliotecas cumprem os objectivos definidos. Em primeiro lugar há que ajustá-los ao 
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tipo de biblioteca, e em segundo lugar há que agrupá-los tendo em conta três aspectos 

de gestão da biblioteca, nomeadamente: gestão interna (aquisições, tratamento 

técnico, serviços, etc.); serviço ao público; e estratégias de marketing e difusão da 

biblioteca (CARRASCOSA JIMÉNEZ, 2008). 

 

Passaremos então a apresentar os indicadores definidos por Carrascosa Jiménez 

(2008), segundo os três aspectos por ela enumerados18: 

 

� Indicadores de Gestão Interna: 

1. Selecção de fundos - é preciso conhecer as características dos utilizadores e 

da população em geral para poder disponibilizar um fundo atractivo e útil a 

quem a procura. Os cidadãos são cada vez mais exigentes e, portanto, é cada 

vez mais importante estar à sua altura e disponibilizar-lhes colecções de 

qualidade; 

2. Custos - os gastos inerentes à biblioteca (aquisições, despesas correntes, 

actividades, etc.) devem ser anualmente analisados de forma a optimizar os 

recursos económicos; 

3. Serviços e secções - deverão ser bem delimitados, por exemplo, Secção de 

empréstimo, Secção de referência; Secção multimédia; Secção infantil (onde o 

livros deverão estar organizados por centros de interesse ou classificação 

adoptada pela biblioteca); Secção de adultos (aqui os livros deverão ser 

organizados segundo o sistema de classificação adoptado pela biblioteca); etc; 

4. Sinalética - Todas as secções devem estar devidamente identificadas. A 

sinalética deve ser adequada e estar em local visível. A biblioteca deverá ainda 

organizar actividades de formação regularmente de forma a que os utilizadores 

possam tirar o maior partido de todos os recursos disponíveis na biblioteca; 

5. Organização do fundo da biblioteca - importa criar diferentes espaços com 

materiais adequados a diferentes tipos de utilizador, por exemplo, o fundo 

                                                 
18 Segundo Carrascosa Jiménez, estes indicadores permitem preparar o terreno para a implementação 
da qualidade, alguns deles estão a ser aplicados em algumas bibliotecas castelhano-manchegas. 
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infantil, o fundo para adultos, sala de exposições, bebeteca, etc., tendo sempre 

em conta o crescimento das colecções; 

6. Estatísticas - é importante recolher e analisar alguns dados estatísticos 

relativos à actividade da biblioteca, nomeadamente: n.º de empréstimos por 

secção; utilizadores segundo idade e sexo; satisfação em relação ao 

atendimento (rapidez, simpatia); entre outros; 

7. Regulamento - a biblioteca deve disponibilizar um regulamento adequado à 

sua realidade, o qual deve abordar funções, responsabilidades, deveres e 

direitos. 

 

� Indicadores Externos de Serviço ao Público: 

8. Inquéritos de avaliação - é importante saber a opinião dos utilizadores sobre 

os serviços disponibilizados. É importante que este levantamento se realize 

com alguma regularidade ou quando se verificam mudanças em termos de 

serviços; 

9. Atendimento personalizado - os utilizadores dirigem-se à biblioteca por 

razões variadas e com necessidades diferentes, por isso é importante que lhe 

seja prestada a atenção necessária e ajuda personalizada; 

10. Sinalização e regras de uso - é importante que a colecção esteja bem 

sinalizada para que os utilizadores possam movimentar-se de forma autónoma 

na biblioteca. 

 

� Indicadores Externos de Promoção Cultural e Marketing:  

11. Extensão Bibliotecária e Cultural - a biblioteca não é o único serviço a 

oferecer actividades culturais e lúdicas, pelo que o factor diferencial está no 

facto de esta poder aproveitar e reforçar os seus serviços com actividades que 

sejam uma extensão desses mesmos serviços; 

12.  Carta de Serviços - é importante que a biblioteca disponha de uma carta de 

serviços, a qual terá essencialmente dois objectivos: mostrar que a biblioteca 

tem um compromisso para com os utilizadores relativamente aos serviços a 

que estes podem recorrer; e divulgar e dar a conhecer a biblioteca aos que não 
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são frequentadores por falta de informação ou àqueles que só a conhecem 

parcialmente. Esta carta serve de ligação com o exterior, não permitindo que a 

biblioteca se feche sobre si mesma. 

 

Numa óptica de melhoramento da qualidade dos serviços, Paula Ochôa (2004) 

defende que a gestão estratégica assume cada vez mais importância na 

implementação da filosofia da qualidade. Dos vários modelos de gestão estratégica, a 

autora destaca o Balanced Scorecard, referindo que este se assume como “um 

instrumento que permite uma visão global e integrada do desempenho organizacional 

sob quatro perspectivas”, são elas: financeira; mercado; processos, aprendizagem e 

desenvolvimento (2004: 25). Ochôa (2004) acrescenta ainda que cada uma das 

perspectivas é desenvolvida com base na visão e na estratégia da organização, sendo 

necessária a apresentação de objectivos, factores críticos de sucesso, indicadores de 

desempenho, metas, e iniciativas a desenvolver. Segundo Paula Ochôa (2004: 25), “nos 

serviços de informação internacionais que se têm interessado pelos seus resultados 

de gestão assiste-se também a este caminho de complementaridade estratégica entre 

os vários modelos”. 

 

Contudo, Conti, citado por Paula Ochôa (OCHÔA, 2004: 23), afirma que “não é com o 

modelo que se faz qualidade, o modelo indica um caminho e esse caminho é igual para 

todos. É preciso acreditar na qualidade para o percorrer da melhor maneira (...). 

Introduzir este instrumento de auto-avaliação para resolver os pontos fracos obriga a 

uma profunda alteração de mentalidades dos nossos gestores, além de que o 

diagnóstico tem de ser bem feito para que se apliquem as medidas correctivas mais 

adequadas e para que a terapia surta efeito”.  

 

Já Drumond e Almeida (2010), parafraseando Nascimento, Trompieri Filho e Barros, 

chamam a atenção para a diferença entre um serviço com qualidade e um serviço com 

qualidade total, “O primeiro é entendido também como qualidade essencial, isto é, a 

essência do serviço é cumprida de acordo com o esperado pelo utilizador. O segundo, 

a qualidade total, entende-se como a superação das expectativas do cliente; em outras 
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palavras, são os serviços oferecidos além daqueles que o utilizador normalmente 

espera receber.” 

 

Contudo, Ochôa e Pinto (2001: 1) defendem que “falar de ‘bibliotecas de qualidade’ e 

de ‘qualidade em bibliotecas’ tem, pois, de ser mais do que um reflexo do desejo 

genuíno de prestar um bom serviço ou da mera tendência para usar uma palavra que 

está na moda. Ir mais além, é participar num movimento comungado por aquelas que 

são tidas como sendo as organizações mais bem geridas, mais eficientes e de maior 

êxito do mundo”. 

 

Neste sentido, vejamos alguns dos aspectos, referidos por Valls (2006), relativos ao 

sucesso decorrente da implementação de um SGQ em bibliotecas - com base numa 

experiência Colombiana relatada por López Calle [2003], o Departamento de 

Bibliotecas da Universidade de Antioquia (tendo um SGQ implementado com base na 

ISO 9001:2000) avançou dados estatísticos relativos à melhoria da satisfação dos 

utilizadores, da equipa e dos resultados gerais da biblioteca, nomeadamente, “índices 

de reclamação, níveis de solução de reclamações, índices de funcionários treinados, 

incremento de processamento técnico, de empréstimo de materiais e de cursos 

ministrados aos usuários, como forma de exemplificar as melhorias obtidas a partir da 

implantação do Sistema” (Valls, 2006: 71). 

 

Vejamos ainda, de uma forma mais alargada, alguns dos benefícios, identificados por 

Valls (2006)19, decorrentes da implementação de um SGQ baseado na norma ISO 

9001, tendo em conta os oito Princípios da Gestão da Qualidade: 

• Foco no cliente: 

a) Maior interacção e aproximação com os utilizadores, permitindo a 

identificação das suas reais necessidades e expectativas em relação aos 

serviços da biblioteca; 

                                                 
19 Valls (2006) apresenta os referidos benefícios decorrentes da implementação de um SGQ baseando-
se na análise da literatura (artigos, estudos académicos, livros, comunicações, etc.). 
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b) Criação de processos que permitam a recepção e o tratamento do 

feedback dos utilizadores, podendo este traduzir-se em elogios, criticas 

ou sugestões; 

c) Transformação das necessidades subjectivas dos utilizadores em 

processos documentados. 

 

• Liderança: 

a) Fortalecimento do papel da gestão de topo e da gestão intermédia, 

responsáveis pela motivação da equipa, pelo planeamento, 

implementação e melhoria do SGQ; 

b) Ênfase no capital humano como factor fundamental na sustentabilidade 

dos processos implementados – questão sobejamente relacionada com a 

postura e motivação dos líderes. 

 

• Envolvimento das pessoas: 

a) Partilha de conhecimentos e experiências individuais; 

b) Motivação da equipa decorrente do seu envolvimento com o SGQ e com 

o feedback dos utilizadores; 

c) Maior participação por parte dos colaboradores nas decisões 

relacionadas com os serviços; 

d) Mudança da cultura organizacional; 

e) Aposta na formação dos colaboradores envolvidos directa ou 

indirectamente com o atendimento ao público; 

 

• Abordagem por processos: 

a) Simplificação de rotinas técnicas e administrativas, decorrente do 

planeamento e da implementação dos processos; 

b) Normalização das actividades e procedimentos, através de elaboração de 

documentos e de formação/sensibilização dos colaboradores; 

c) Prioridade nos processos que dão origem aos serviços/produtos. 
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• Abordagem sistémica: 

a) Maior conhecimento da organização (serviços, departamentos, sectores, 

actividades, etc.) por parte de toda a equipa, facilitando as inter-relações e a 

comunicação; 

b) Definição clara das responsabilidades e funções de cada membro da equipa; 

c) Monitorização da qualidade de todos os serviços e produtos. 

 

• Melhoria contínua: 

a) Aumento da credibilidade do serviço e dos profissionais de informação, 

quer perante a ‘instituição-mãe’ quer perante os utilizadores; 

b) Maior rapidez na realização de actividades; 

c) Maior controlo de custos e despesas; 

d) Optimização dos recursos; 

e) Estabelecimento de uma cultura de melhoria contínua, visando detectar, 

prevenir e reduzir falhas. 

 

• Abordagem factual facilitadora da tomada de decisão: 

a) Implementação de indicadores de qualidade baseados em evidências e 

dados; 

b) Implementação de mecanismos de prevenção e correcção; 

c) Implementação de mecanismos de monitorização e controlo. 

 

• Relações com os fornecedores: 

a) Melhor relacionamento com os fornecedores de produtos e serviços. 

 

É portanto numa lógica de prestação de serviços de qualidade, e da consequente 

satisfação dos seus utilizadores, que existem cada vez mais organizações públicas, e 

mais especificamente bibliotecas públicas, a adoptar sistemas de gestão da qualidade. 

Em Portugal, a tendência verifica-se idêntica, pelo que vejamos mais detalhadamente 

esta questão no sub-capítulo que se segue. 
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3.1 – A Qualidade nas Bibliotecas Públicas Portuguesas 

 

Verificando-se uma grave lacuna no âmbito das bibliotecas públicas portuguesas 

(sobretudo nas bibliotecas de âmbito municipal), como serviços inerentes à 

Administração Pública, mais precisamente a Administração Local, foi criada em 1987, 

sob a alçada do Ministério da Cultura, e no seguimento de um relatório elaborado por 

um grupo de trabalho com a coordenação de Maria José Moura, o Programa da Rede 

Nacional de Bibliotecas Públicas. O referido programa visava “dotar todos os 

concelhos do País de uma Biblioteca Pública, de acordo com os princípios  e normas 

estabelecidos internacionalmente. Tratava-se de uma tarefa que, à partida, se revelava 

difícil, uma vez que em Portugal não existiam praticamente bibliotecas que 

funcionassem de acordo com esses princípios: serviços diversificados para adultos e 

crianças, colecções abrangentes e em diferentes suportes, empréstimo domiciliário, 

livre acesso às estantes, etc.” (DGLB20). 

 

O programa teve por base a criação de parcerias entre a Administração Central e a 

Administração Local, tendo como meta a instalação e modernização das bibliotecas 

públicas, permitindo aos cidadãos um pleno acesso à informação. Sendo propriedade 

dos municípios, “cada biblioteca integra secções diferenciadas para adultos e crianças 

e também espaços polivalentes para actividades de animação, colóquios, exposições, 

etc. No que respeita às colecções, para além de livros, jornais e revistas, as bibliotecas 

reúnem documentos áudio, vídeo e multimédia, de modo a acompanhar as correntes 

actuais da literatura, da ciência, das artes, etc. Disponibilizam ainda serviços baseados 

nas tecnologias de informação e comunicação, sendo o mais generalizado o de acesso 

à Internet.” (DGLB). 

 

                                                 
20 Sitio da internet da Direcção Geral do Livros e das Bibliotecas - 
http://www.iplb.pt/SITES/DGLB/PORTUGUES/BIBLIOTECASPUBLICAS/Paginas/bibliotecasPublicas.a
spx [consultado a 5 de Outubro de 2011] 
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O Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Púbicas tem tido ao longo dos anos uma 

elevada adesão. Segundo a DGLB21, actualmente, dos 308 concelhos existentes em 

Portugal, contam-se 261 municípios apoiados, dos quais 193 já têm as suas bibliotecas 

inauguradas, e 68 encontram-se em fase de instalação.  

 

Podemos, pois, avançar que a realidade das bibliotecas públicas em Portugal tem 

vindo a progredir desde 1987, encontrando-se, actualmente, uma boa parte das 

mesmas, bem dotadas de equipamentos e de recursos. Neste sentido, importa, 

portanto, continuar a investir nestas organizações, como porta aberta ao 

conhecimento e à informação, dotando-as de serviços de qualidade e transformando- 

-as em locais agradáveis, de socialização, de cultura e lazer, indo cada vez mais ao 

encontro das necessidades dos seus clientes.  

 

Neste sentido, Ochôa (2002: 8) refere que “a qualidade é uma preocupação 

contemporânea das organizações, tenham elas fins lucrativos ou não. A publicação, no 

ano 2000, de documentos como Towards a European vision of quality: the way forward 

e Estrutura Comum de Auto-Avaliação da Qualidade das Administrações Públicas da UE 

demonstra de forma inequívoca que, para a União Europeia, a Qualidade constitui uma 

preocupação política essencial e um objectivo estratégico”. 

 

Numa lógica de ir ao encontro da qualidade, em 1996, o Centro de Documentação da 

Secretaria-Geral do Ministério da Educação deu início a um percurso de redescoberta 

contínua da qualidade. Nesse mesmo ano deu início a um programa da qualidade 

baseado no modelo European Foundation for Quality Managemente (EFQM). Ochôa 

(2004) refere que o processo englobou duas fases complementares, o de 

aprendizagem de novas atitudes e formas de trabalhar em equipa e o de 

desaprendizagem de antigos hábitos de trabalho. A autora descreve as principais 

características do programa da seguinte forma: 

                                                 
21 Antigo IPLB (Instituo Português do Livro e das Bibliotecas); antecedido pelo Instituto Português do 
Livro e da Leitura, e anteriormente pelo Instituto Português do Livro. 



53 
 

• “Desenvolver estratégias de aprendizagem organizacional, ou seja, um 

processo contínuo de aprendizagem e desenvolvimento de capacidades, 

competências e conhecimentos, detectando e corrigindo erros para aumentar a 

eficácia da equipa.” (OCHÔA, 2004: 26). 

• “Incentivar formas de cidadania organizacional, visando realçar o direito e o 

dever de participar de todos os colaboradores, como estratégia de motivação e 

envolvimento.” (OCHÔA, 2004: 26). 

 

Ochôa (2004: 30) refere ainda que, “em 1999, a equipa ganhou o Prémio da Qualidade 

em Serviços Públicos, atribuído pelo Secretariado para a Modernização 

Administrativa” e “em 2000, foi um dos primeiros serviços públicos a aplicar a 

Estrutura Comum de Avaliação (CAF) um modelo de auto-avaliação comum a toda a 

União Europeia”. 

De seguida, a estratégia deste centro de documentação passou pela gestão de 

competências e pela elaboração da Carta de Competências. Em 2002, “a equipa aliou a 

gestão de competências à gestão do conhecimento, estabelecendo uma parceria de 

conhecimento com o INOFOR – Instituto de Inovação para a Formação e constituindo 

o Observatório da Qualidade em Serviços de Informação (OCHÔA, 2004: 30). O 

Observatório apresenta como missão a realização de diagnósticos e prestar apoio na 

melhoria do desempenho de serviços de informação. Actualmente “a equipa continua 

o seu caminho da redescoberta da qualidade, focalizando-se na aplicação do balanced 

scorecard e no desenvolvimento de mapas estratégicos que potenciem a sua visão da 

qualidade e da importância da profissão.” (OCHÔA, 2004: 30). 

 

Durante o ano 2000, a Fundação Calouste Gulbenkian, através do seu Serviços de 

Bibliotecas e Apoio à Leitura, desenvolveu esforços no sentido de implementar em 

algumas bibliotecas municipais portuguesas o Programa de Análise de Bibliotecas 

(PAB). Os seus esforços deram frutos e o programa foi aplicado a seis bibliotecas 

municipais. “O PAB, veio introduzir na actividade das bibliotecas métodos rigorosos 

de gestão, de análise, de planeamento e de controlo de objectivos traçados, 

respondendo assim, às preocupações que, (…) cada vez mais, se põem ao poder e aos 
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profissionais desta área. Este programa baseia-se na avaliação e análise comparativa 

de indicadores de desempenho, como motor de iniciativas de melhoria e optimização 

das bibliotecas. O seu objectivo é obter mais transparência, mais rigor e melhor 

serviço público.” (MESQUITA, 2008: 69). 

 

Em 2001, foi criado o Observatório da Qualidade em Serviços de Informação e 

Conhecimento (OQSIC) através de uma parceria entre o INOFOR (Instituto para a 

Inovação na Formação) e a Secretaria-Geral do Ministério da Educação, elegendo a 

Rede de Centros de Recursos em Conhecimento (RCRC), como alvo prioritário da sua 

actuação para o período de 2001-2002. Segundo Paula Ochôa (2002), este passo 

constituiu uma estratégia absolutamente inovadora, quer à escala nacional, quer à 

escala internacional. 

 

Mesquita (2008) afirma que em termos de bibliotecas universitárias certificadas, a 

Biblioteca Central do Instituto Politécnico do Porto foi pioneira na implementação de 

um Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

Como já foi referido anteriormente, a Administração Pública portuguesa tem vindo a 

apostar cada vez mais na qualidade dos seus serviços, não sendo portanto excepção a 

Administração Local (sector que nos importa aqui evidenciar por se tratar do sector 

ao qual estão atribuídas as bibliotecas municipais). Para além do Prémio Nacional de 

Excelência Autárquica, atribuído a projectos de boas práticas de modernização 

autárquica, o poder local tem vindo a destacar-se na aposta na qualidade e, 

consequentemente, no surgimento de serviços certificados. Existem já diversos 

municípios certificados, ou pelo menos com alguns dos seus serviços certificados, 

nomeadamente os municípios de Vila Nova de Gaia, Leiria, Maia, Porto, Ourém, 

Esposende, entre muitos outros (importa aqui referir que estes organismos estão 

certificados pela ISO 9001:2000, alguns talvez já pela 9001:2008, uma vez que já 

passaram três anos). Existem, no entanto, outros municípios que, apesar da sua 

motivação em apostar em serviços de qualidade, usam modelos de gestão baseados na 
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auto-avaliação, como por exemplo a CAF e o EFQM, e que portanto não se encontram 

certificados, mas que apostam igualmente na qualidade dos seus serviços. 

 

Ainda sobre o Prémio Nacional de Excelência Autárquica importa destacar que, 

segundo Mesquita (2008), até ao ano de 2008 foram premiados 45 projectos de boas 

práticas de modernização autárquica. Segundo a autora, “quatro dos quarenta e cinco 

Projectos premiados foram atribuídos a bibliotecas localizadas em diversos pontos do 

país, cuja área de intervenção se designava “Promoção do desenvolvimento cultural e 

social”” (Mesquita, 2008: 76). Vejamos então quais foram as bibliotecas premiadas: 

• Biblioteca Municipal António Botto (Abrantes) -  Premiada em 1999; 

• Biblioteca Municipal de Alcochete – premiada em 2001 com base nos 

resultados apresentados; 

• Biblioteca Municipal da Moita – premiada em 2001 com base na satisfação dos 

clientes; 

• Rede de Bibliotecas (Palmela) – Premiadas em 2002 com base nos resultados 

orientados para cidadão/cliente. 

 

Contudo, cabe-nos dizer que em Portugal (tal como se constata em outros países, 

designadamente nos EUA e no Reino Unido), as bibliotecas universitárias são 

consideradas, empiricamente, pioneiras na implementação de sistemas de gestão de 

qualidade. Após verificado o sucesso desta forma de gestão, esta estendeu-se às 

bibliotecas públicas, a par das medidas lançadas pelo governo sobre avaliação de 

desempenho e fixação de objectivos para os serviços. Todavia, importa aqui referir 

que, a extensão desta forma de gestão às bibliotecas públicas de âmbito municipal, 

decorre (na maior parte dos casos) da certificação dos próprios municípios. 

 

Relativamente às bibliotecas públicas de âmbito municipal, e apesar existirem poucos 

estudos e poucos dados relativos à qualidade neste tipo de bibliotecas, podemos 
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referir que, segundo Vilarinho (2006) e o Jornal Notícias de Aveiro22, a Biblioteca 

Municipal de Santa Maria da Feira foi pioneira na implementação de um sistema de 

gestão da qualidade com base na ISO 9001:2000, tendo dado inicio à implementação 

do sistema no ano de 2003 e envolvendo 60 mil euros de investimento. A APCER 

auditou durante um ano a Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, sendo, nesse 

processo, tidas em conta as instalações, a parte organizativa e o ambiente de trabalho, 

ao que a entidade certificadora destacou “a capacidade de liderança, a focalização nos 

leitores, o planeamento da gestão, a cultura de rigor e a motivação da direcção e do 

departamento de recursos humanos, como mais valias do espaço bibliotecário” 

Vilarinho (2006). 

 

Segundo Mesquita (2008), a Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira apresenta os 

seguintes serviços certificados: 

• Serviço de Leitura (adultos, infantil); 

• Publicações periódicas;  

• História regional;  

• Reservados; 

• Serviço de referência; 

• Serviço de audiovisual/multimédia; 

• Serviço TIC; 

• Empréstimo domiciliário; 

• Serviços on-line; 

• Extensão cultural (núcleo pedagógico e eventos); 

• Tratamento documental; 

• Serviços administrativos; 

• Serviço de apoio às Bibliotecas Escolares. 

 

                                                 
22 Jornal Notícias de Aveiro - http://www.noticiasdeaveiro.pt/pt/2629/biblioteca-pioneira-na-
certificacao-de-qualidade/ [consultado a 15 de Setembro] 
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Na Conferência Por uma Administração Pública de Qualidade, Etelvina Araújo (2008), 

directora da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, apontou as seguintes 

vantagens decorrentes da implementação do SQG: 

• “Normalização dos serviços; 

• Participação da equipa; 

• Empowerment; 

• Satisfação dos utilizadores internos; 

• Avaliação permanente do nível de satisfação dos utilizadores; 

• Melhoria contínua dos serviços prestados” (2008: 11). 

 

Segundo o estudo levado a cabo por Mesquita (2008) sobre a qualidade nas 

bibliotecas públicas portuguesas, existiam, até ao ano de 2008: uma biblioteca 

certificada; duas bibliotecas com processo interrompido; sete bibliotecas em fase de 

implementação do SGQ; vinte e duas bibliotecas com vontade de implementar o 

sistema, mas que por motivos vários ainda não lhes foi possível; e uma biblioteca que 

criou o seu próprio SGQ (cruzando a norma ISO 9001 e a metodologia CAF). 

 

Actualmente, ao que conseguimos apurar com o presente estudo, encontram-se 

certificadas quinze bibliotecas públicas de âmbito municipal, sendo elas: 

• Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira; 

• Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen – de Loulé; 

• Biblioteca Municipal Prof. Machado Vilela – de Vila Verde; 

• Biblioteca Municipal António Lobo Antunes – de Nelas; 

• Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira - de Gouveia; 

• Biblioteca Municipal Prof. Marcelo Rebelo de Sousa - de Celorico de Basto; 

• Biblioteca Municipal José Baptista Martins - de Vila Velha de Ródão; 

• Biblioteca Municipal de Pombal; 

• Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes - de Portimão; 

• Biblioteca Municipal de Sesimbra; 

• Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho - da Maia; 
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• Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra - de Serpa; 

• Biblioteca Municipal de Oeiras; 

• Biblioteca Municipal de Algés;                  Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras 

• Biblioteca Municipal de Carnaxide .           

 

Encontram-se ainda envolvidas em Sistemas de Gestão da Qualidade, mas ainda em 

fase de certificação, seis bibliotecas públicas: 

• Biblioteca Municipal de Penafiel 

• Biblioteca Municipal de Penela 

• Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis 

• Biblioteca Municipal de Albufeira 

• Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos 

• Biblioteca Municipal de Torres Novas 

 

Apurámos ainda que a Biblioteca Municipal de Faro já esteve certificada, mas o 

processo foi interrompido por motivos de afastamento da bibliotecária responsável 

pela implementação do sistema. Apurámos inclusivamente que a Biblioteca Municipal 

de Torres Vedras dará início ao processo de implementação do SGQ no próximo ano. 

 

Abordando ainda a investigação desenvolvida por Mesquita (2008) podemos destacar 

que é feita referência ao facto do projecto de implementação de um SGQ surgir, regra 

geral, na ‘instituição-mãe’, ou seja, no município e estender-se consequentemente à 

biblioteca. Contudo, importa salientar que no caso da Biblioteca de Santa Maria da 

Feira, tal facto ocorreu precisamente de forma inversa, isto é, a qualidade surgiu a 

partir da biblioteca e estendeu-se a todos os outros serviços do município (2008). 

 

Ainda sobre o estudo de Mesquita (2008), foi apurado que a motivação da equipa é 

fundamental para o processo de melhoria contínua. Segundo os bibliotecários 

inquiridos, a melhor forma de motivar a equipa é: envolver os colaboradores nos 

projectos; dotá-los de autonomia (não esquecendo, claro, a monitorização 
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permanente); dotá-los de formação e apostar no desenvolvimento de competências; 

existência de abertura para que possam lançar propostas; reconhecimento do esforço 

da equipa para o sucesso dos projectos; etc. (2008). 

 

Em relação aos benefícios decorrentes da implementação de um SGQ, Mesquita (2008) 

apurou as seguintes vantagens enumeradas pelas bibliotecas envolvidas no seu 

estudo:  

• Maior agilização dos processos; 

• Maior empenho por parte dos funcionários; 

• Promoção do trabalho de equipa; 

• Promoção da comunicação interna e das relações interpessoais; 

• Motivação dos colaboradores; 

• Normalização de procedimentos.  

 

Importa ainda destacar que, segundo Mesquita (2008), nas bibliotecas com SGQ 

implementado “o impacto dos serviços que prestam à comunidade local é 

significativamente visível ao nível da satisfação dos clientes, da satisfação dos 

funcionários e a outros níveis (…) em relação ao nível da satisfação dos clientes, 

verifica-se essencialmente um aumento gradual do número de utilizadores e 

permanência mais prolongada nos espaços da biblioteca (…) ao nível da satisfação dos 

funcionários, podemos afirmar, a partir dos resultados obtidos, que há motivação para 

o desempenho das funções, há criatividade, disponibilidade e entrega total.” (2008: 

106). A tudo isto acresce ainda a declaração da bibliotecária de Santa Maria da Feira, 

referida por Mesquita (2008), destacando o “impacto na sociedade (de 4 mil inscritos 

rapidamente passaram a vinte e um mil inscritos)” (2008: 106). 

 

Mesquita (2008) conclui que “face ao exposto pelos inquiridos, prevê-se que num 

futuro muito próximo as bibliotecas públicas no nosso país se encontrem todas ou 

quase todas a funcionar com SGQ implementados e até acreditadas” (2008: 108). 

Mesquita (2008) destaca ainda, no seu estudo, a afirmação do bibliotecário de 
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Abrantes, o qual refere que caminhamos “para serviços prestados com qualidade. 

Provavelmente nos próximos anos haverá uma maior competição, saudável, por 

partes das instituições recorrendo muito provavelmente ao marketing para promoção 

dos seus serviços. Será a era da competitividade” (2008: 108). Ainda sobre esta 

questão, Mesquita (2008) a bibliotecária de Lisboa vai mais além e afirma que “quanto 

ao cenário dos próximos anos para as bibliotecas públicas a qualidade é um cenário 

incontornável, enquanto as bibliotecas públicas não mostrarem que têm qualidade 

sem dar provas do seu valor, têm de ser extintos muitos dos seu serviços e não há 

como contornar se ficarem à espera” (MESQUITA, 2008: 108). 

 

Neste sentido, Pina Falcão, Presidente da Associação Portuguesa de bibliotecários, 

arquivistas e documentalistas (APBAD) refere que “sucesso das Bibliotecas Públicas 

passa pela aposta num SGQ” (Mesquita, 2008: 111), frisando ainda que sendo as 

bibliotecas públicas um serviço do Estado, este deve necessariamente “garantir aos 

cidadãos que os serviços que prestam são serviços de qualidade” (MESQUITA, 2008: 

111). 
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4. As Bibliotecas Públicas Portuguesas e a Gestão da Qualidade: 

diagnóstico da realidade 

 

“O sucesso das Bibliotecas Públicas passa pela aposta num SGQ” 

Pina Falcão, Presidente da APBAD 

 

De forma a proceder à recolha de informação para a sustentação do presente estudo, 

foram, numa primeira fase, aplicados pré-questionários a todas as bibliotecas da Rede 

Nacional de Leitura Pública. O objectivo desta primeira abordagem visou a aplicação 

de algumas questões exploratórias que nos permitissem perceber essencialmente 

qual o número de bibliotecas envolvidas em sistemas de gestão da qualidade.  

 

Posteriormente, já na posse desta informação, foram aplicados questionários (ver 

Anexo n.º I - Matriz do Questionário) devidamente detalhados a todas as bibliotecas 

que de alguma forma estão ou estiveram envolvidas em sistemas de gestão da 

qualidade - foram, portanto, consideradas: bibliotecas certificadas; bibliotecas em fase 

de implementação do sistema de gestão da qualidade; e uma biblioteca que já esteve 

envolvida num SGQ, mas que de momento viu o processo interrompido - num total de 

22 bibliotecas, das quais cinco optaram por não colaborar com o presente estudo23, 

sendo a nossa amostra constituída por 17 bibliotecas. 

 

Vejamos então o quadro com a relação de bibliotecas certificadas e bibliotecas em fase 

de certificação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Nomeadamente as Bibliotecas Municipais de: Serpa; Maia; Oeiras; Algés e Carnaxide. 
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  Quadro 5: Relação das Bibliotecas Municipais portuguesas envolvidas em SGQ 

  
Nome Localização Norma Ano Cert. 

B
ib

li
o

te
c

a
s 

C
e

rt
if

ic
a

d
a

s
 

Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira  S. M. da Feira ISO 9001 2006 

Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira   Gouveia ISO 9001 2006 

Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho  Maia ISO 9001 2007 

Biblioteca Municipal António Lobo Antunes  Nelas ISO 9001 2008 

Biblioteca Municipal Prof. Marcelo Rebelo de Sousa  Celorico de Basto ISO 9001 2008 

Biblioteca Municipal de Sesimbra Sesimbra ISO 9001 2009 

Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner 

Andresen 
Loulé ISO 9001 2009 

Biblioteca Municipal de Oeiras Oeiras ISO 9001 2009 

Biblioteca Municipal de Algés Algés ISO 9001 2009 

Biblioteca Municipal de Carnaxide Carnaxide ISO 9001 2009 

Biblioteca Municipal Prof. Machado Vilela  Vila Verde ISO 9001 2010 

Biblioteca Municipal José Baptista Martins  
Vila Velha de 

Ródão 
ISO 9001 2010 

Biblioteca Municipal de Pombal Pombal ISO 9001 2010 

Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes  Portimão ISO 9001 2010 

 Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra Serpa ISO 9001 2009  

A
 T

r
a

b
a

lh
a

r
 p

/
 a

 C
e

rt
if

ic
a

ç
ã

o
 

Biblioteca Municipal de Penafiel Penafiel  ISO 9001 em curso 

Biblioteca Municipal de Penela Penela ISO 9001 em curso 

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro 
Oliveira de 

Azeméis 
ISO 9001 em curso 

Biblioteca Municipal Lídia Jorge  Albufeira ISO 9001  em curso 

Biblioteca Municipal Simões de Almeida (tio) 
Figueiró dos 

Vinhos 

ISO 9001 e 

CAF 
em curso 

Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes  Torres Novas ISO 9001 em curso 

Processo 

Cert. 

Interromp. 

Biblioteca Municipal António Ramos Rosa  Faro ISO 9001  _ _ _ _ _ _    

 
 
Importa, contudo, ressaltar que, apesar de termos conhecimento de que se encontram 

certificadas e após diversas tentativas no sentido de apelar à sua colaboração, não foi 

possível obter resposta por parte das Bibliotecas Municipais de Maia, Serpa, Oeiras, 
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Algés e Carnaxide. Assim, pelo motivo apresentado, as cinco bibliotecas referidas não 

se encontram abrangidas neste estudo. 

 

Importa referir ainda que, já no decorrer desta fase da investigação, foi-nos dado a 

conhecer o estudo de Mesquita (2008)24, estudo este, aliás, pioneiro na área da 

qualidade em bibliotecas públicas portuguesas, o qual nos permitiu compreender um 

pouco melhor a realidade que nos propusemos estudar, apesar das nossas 

divergências face ao mesmo. O referido estudo aponta, portanto, uma biblioteca 

pública certificada, a Biblioteca de Santa Maria da Feira, e sete bibliotecas em fase de 

implementação do SGQ, são elas as Bibliotecas Municipais de: Aguiar da Beira; 

Celorico de Bastos; Albufeira; Faro; Marinha Grande; Penafiel e Soure. 

 

Das bibliotecas enumeradas no estudo de Irene Mesquita, importa referir que três 

delas responderem ao nosso questionário referindo que não estão certificadas e que 

também não estão envolvidas em qualquer processo de gestão da qualidade, são elas 

as Bibliotecas Municipais de Soure, Aguiar da Beira e Marinha Grande. 

 

Posto isto, passaremos a apresentar a análise efectuada aos questionários aplicados às 

dezassete bibliotecas públicas portuguesas que de alguma forma estão, ou estiveram, 

envolvidas em Sistemas de Gestão da Qualidade. Desta forma, e para uma melhor 

compreensão da realidade das bibliotecas em análise, o presente capítulo será 

esquematizado da seguinte forma: serão inicialmente apresentados dados relativos à 

Caracterização das Bibliotecas em Estudo; posteriormente serão analisadas as 

informações relativas à Gestão das Bibliotecas e à Implementação do SGQ; e 

finalmente serão abordados tópicos relativos aos Indicadores de Desempenho. 

 

 

                                                 
24 MESQUITA, Maria Irene Barbosa da Costa Moreira (2008) - A Emergência da Qualidade na Bibliotecas 
Públicas Portuguesas. Dissertação de Mestrado em Arquivo, Bibliotecas e Ciências da Informação, 
apresentada à Universidade de Évora. 
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4.1 – Caracterização das Bibliotecas em Estudo 

 

Neste subcapítulo, apresentamos essencialmente a descrição das bibliotecas 

integradas na presente investigação, nomeadamente, quanto à sua tipologia, aos seus 

serviços, ao número de funcionários, entre outras características que poderão 

contribuir para a qualidade dos serviços prestados. 

 
Começaremos então por abordar a 

tipologia das bibliotecas em estudo. 

Neste sentido, apurámos pois que sete 

bibliotecas são do tipo BM1, temos uma 

igual proporção (sete) de BM2 e três 

bibliotecas do tipo BM3 – o que 

corresponde à proporção nacional das 

bibliotecas públicas, pois segundo 

Neves e Lima (2009), 50% das 

bibliotecas de âmbito municipal são do  

tipo BM1, 39% são BM2 e 8% são BM3. 

 

                            Figura 6: Tipologia 

BM1
n=7

BM2
n=7

BM3
n=3

 

Passando agora à caracterização do número de colaboradores existentes em cada uma 

das bibliotecas, podemos referir que das dezassete bibliotecas analisadas, aquela que 

leva a cabo a sua actividade com um menor número de funcionários conta com apenas 

6 profissionais no seu todo (Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos e Assistentes 

Operacionais). Por outro lado, a biblioteca que apresenta um maior número de 

profissionais integra nos seus quadros 45 funcionários (ver Tabela n.º 1 do Anexo n.º 

II).  

 

Contudo, devido à enorme diversidade de números apresentados, e de forma a 

facilitar a leitura dos dados, optámos por agregar o número de colaboradores em 

categorias - contando, para tal, com as indicações do Programa de Apoio às Bibliotecas 

Municipais, elaborado pela DGLB (ver Quadro n.º 6). 
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Assim, passaremos antes de mais, a apresentar a tabela com as directrizes da DGLB 

onde é apresentado o número mínimo de funcionários para cada tipologia de 

biblioteca - pois foi com base nela que agregámos o número de colaboradores (Total 

de Funcionários, Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos e Técnicos Operacionais) 

em categorias: 

 

          Quadro 6: Características das bibliotecas municipais segundo a sua tipologia 

 Tipologia 
N.º de 

Habitantes 
N.º Total de 

Funcionários 
Técnicos 

Superiores 
Assistentes 

Técnicos 
Assistentes 

Operacionais 

BM1 até 20.000 10 1 4 5 

BM2 20.000 a 50.000 18 2 8 8 

BM3 mais de 50.000 26 3 12 11 

         Fonte: DGLB (2009) - Programa de Apoio às Bibliotecas Municipais 

 

Voltando agora à questão do número total de colaboradores, no entanto, já cruzada 

com a tipologia das bibliotecas envolvidas no presente estudo (ver Tabela n.º 1), 

podemos, pois, afirmar que a grande maioria (mais precisamente dez bibliotecas, 

sendo seis BM1, duas BM2 e uma BM3) trabalham com um número total de 

funcionários inferior ao estabelecido nas directrizes da DGLB. Importa, contudo, 

destacar que já no decorrer da presente investigação tivemos acesso ao estudo 

encomendado pela DGLB25, no ano de 2008, o qual pretendeu aferir o grau de 

cumprimento das recomendações do Programa de Apoio às Bibliotecas Municipais e 

analisar a sua evolução. Neste sentido, podemos verificar que a constatação acima 

apresentada vai ao encontro dos factos apurados no referido estudo da DGLB, o qual 

indica, segundo Oleiro e Heitor (2010: 4) que “(…) em termos médios, na grande 

maioria das bibliotecas dos três tipos considerados, o número total de trabalhadores é 

inferior ao número mínimo recomendado”. 

 

                                                 
25 OLEIRO, Margarida; HEITOR, Célia (2010) - 20 Anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas: Um 
balanço (possível) do grau de cumprimento do Programa. In Políticas de Informação na Sociedade em 

Rede. 10º Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. Guimarães, BAD, 7, 8 e 9 
de Abril de 2010. Disponível em linha:  
http://rcbp.dglb.pt/pt/ServProf/Documentacao/Documents/Comunicacao_MOleiro_CHeitor_10CongB
AD.pdf. 
 



66 
 

    Tabela 1: N.º total de colaboradores distribuídos pelas várias tipologias 

6 1 0 0 7

0 2 2 3 7

0 0 2 1 3

6 3 4 4 17

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

até 10 11 - 17 18 - 25 >=26

N.º Total de Funcionários

Total

Em relação à distribuição de Técnicos Superiores já agrupados em classes devido à 

sua dispersão (ver Tabela n.º 2 do Anexo n.º II) e cruzados com a tipologia das 

bibliotecas, podemos pois constatar que a generalidade das bibliotecas, 

independentemente da sua tipologia, 

apresenta um número de Técnicos 

Superiores de acordo com o Programa 

da DGLB e, em alguns casos, ultrapassa 

o número mínimo estipulado. 

 

Tabela 2: N.º de T. Superiores/Tipologias 

6 1 0 7

1 2 4 7

0 0 3 3

7 3 7 17

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

1 2 >=4

Técnicos Superiores

Total

 

Quanto ao número de Assistentes Técnicos também agrupados em classes (ver Tabela 

n.º 3 do Anexo n.º II), podemos pois concluir que das bibliotecas em estudo, sete (três 

BM1 e quatro BM2) contam com um número de Assistentes Técnicos superior ao 

número mínimo estipulado pela DGLB. Em contra-partida, as restantes dez bibliotecas 

(quatro BM1, três BM2 e três BM3) apresentam números iguais ou inferiores aos 

indicados pela DGLB. 

 

Tabela 3: N.º de Assistentes Técnicos/Tipologias 
Count

4 3 0 0 7

0 3 0 4 7

0 1 2 0 3

4 7 2 4 17

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

até 4 5 - 8 9 - 11 >=12

Assistentes Técnicos

Total

 

 



67 
 

Relativamente ao número de Assistentes Operacionais, e seguindo a mesma linha de 

pensamento aplicada às anteriores categorias profissionais (ver Tabela n.º 4 do Anexo 

n.º II), podemos pois verificar que a maioria das bibliotecas (treze bibliotecas,

 

mais propriamente, cinco BM1, cinco 

BM2, três BM3), trabalham com um 

número de Assistentes Operacionais 

inferior ou igual ao apontado pela 

DGLB. 

 

Tabela 4: N.º de Assistente 

Operacionais/Tipologia 
Count

5 2 0 7

2 3 2 7

1 2 0 3

8 7 2 17

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

até 5 6 - 8 >=12

Técnicos Operacionais

Total

Importa, contudo, sublinhar que: a tendência verificada nas categorias de Assistente 

Técnico e Assistente Operacional é inversa ao que se verifica na categoria de Técnico 

Superior. Isto é, a maioria das bibliotecas inquiridas refere trabalhar com um número 

de Técnicos Superiores, igual ou superior, ao indicado nas directrizes da DGLB, o que 

não se verifica tão expressamente nas outras categorias profissionais, onde o número 

de colaboradores é, na sua maioria, igual ou inferior às directrizes da DGLB.  

 

Não poderíamos, todavia, deixar de referir que ao não garantirem o número mínimo 

de recursos humanos, as bibliotecas, poderão, por ventura, ver comprometida a sua 

efectiva prestação de serviços de qualidade. 

 

Posto isto, e avançando um pouco mais na nossa investigação, questionámos as 

bibliotecas sobre o número de utilizadores inscritos, ao que obtivemos, como já era de 

esperar, uma enorme variedade de respostas. Apenas duas bibliotecas não 

responderam, pelo que todas as outras apresentaram números entre os 1.828 e os 

25.018 clientes inscritos (ver Tabela n.º 5 do Anexo n.º II). Nesta óptica, com base na 

diversidade de números apresentados, optou-se, à semelhança das questões 

anteriores, por agregá-los em categorias de forma a facilitar a sua leitura.  
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Assim, podemos pois identificar seis bibliotecas que apresentam até 5.000 clientes 

inscritos, sendo que apenas uma biblioteca apresenta mais de 20.000 utilizadores 

inscritos.

 

 

 
Tabela 5: N.º de utilizadores inscritos 

6 35,3 40,0

4 23,5 26,7

4 23,5 26,7

1 5,9 6,7

15 88,2 100,0

2 11,8

17 100,0

até 5.000

5.001 - 10.000

10.001 - 20.000

>= 20.001

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 

 

 

     

Figura 7: N.º de utilizadores inscritos 

até 5.000 5.001 - 10.000 10.001 - 20.000 >= 20.001

0

1

2

3

4

5

6

n=6

n=4 n=4

n=1

Cruzando o número de utilizadores inscritos com o tipo de biblioteca, podemos 

curiosamente constatar que uma BM2 e uma BM3 têm até 5.000 utilizadores inscritos 

nos seus registos – tendo em conta que, segundo a DGLB (2009), as BM2 são 

adequadas para regiões entre 20 mil e 50 mil habitantes, e as BM3 enquadram-se em 

municípios com mais de 50 mil habitantes, não podemos deixar de estranhar o facto 

de existir, por exemplo, uma BM3 com apenas 5.000 ou menos leitores inscritos.  

 

Tabela 6: N.º de utilizadores inscritos/Tipologia 
Count

4 2 0 0 6

1 2 3 0 6

1 0 1 1 3

6 4 4 1 15

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

até 5.000 5.001 - 10.000 10.001 - 20.000 >= 20.001

N.º de Leitores Inscritos

Total

 

 

Neste sentido, podemos aqui fazer um alerta sobre o sucesso destas bibliotecas em 

atingir a sua população-alvo – não devendo, contudo, ignorar que nem sempre esta 

questão se encontra dentro da esfera de influência da biblioteca, podendo estar 
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associada a factores como: a distância geográfica entre a biblioteca e os utilizadores; o 

nível de educação; as condições sociais gerais; etc. (ISO 11620: 2004).

Quisemos saber ainda que serviços são disponibilizados pelas bibliotecas integradas 

num SGQ. Assim, podemos verificar que o total das bibliotecas inquiridas (dezassete 

bibliotecas), disponibiliza: 

• Pesquisa no Catálogo; 

• Empréstimo Domiciliário; 

• Leitura Presencial; 

• Hora do Conto; 

• Exposições; 

• Visitas Guiadas; 

• Serviço de Impressões; 

• Serviço de Internet.  

Verificamos ainda que, dezasseis bibliotecas disponibilizam Serviço de Fotocópias; 

quinze bibliotecas dispõem de Serviço de Referência; treze bibliotecas disponibilizam 

Empréstimo Inter-Bibliotecas; e doze bibliotecas proporcionam Formação de 

Utilizadores. 

 

Figura 8: Serviços disponibilizados 
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Considerámos pertinente conhecer o horário de funcionamento das bibliotecas em 

estudo e verificámos que a maioria (dez bibliotecas) abre por volta das 

9h30m, abrindo cinco bibliotecas ao público a partir das 10h. 

 
 Figura 9: Horário de abertura (durante a semana)
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Tabela 7: Horário de abertura (durante a semana) 

1 5,9 5,9

10 58,8 58,8

5 29,4 29,4

1 5,9 5,9

17 100,0 100,0

9h

9h30m

10h

10h30m

Total

N %
Percentagem

Válida

Quanto ao horário de encerramento das bibliotecas durante a semana, podemos 

verificar que a maioria encerra entre às 19h e às 19h30m. Temos ainda três 

bibliotecas que encerram às 18h e três bibliotecas que encerram às 18h30m, não 

havendo, portanto, nenhuma biblioteca integrada neste estudo que se mantenha 

aberta para além das 19h30m. 

 
 

 

 

Tabela 8: Horário de fecho (durante a semana) 

3 17,6 17,6

3 17,6 17,6

7 41,2 41,2

1 5,9 5,9

3 17,6 17,6

17 100,0 100,0

18h

18h30m

19h

19h15m

19h30m

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 
 

 

 

 

 

      

Figura 10: Horário de fecho (durante a semana) 
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Em relação ao horário de abertura durante o fim-de-semana (mais especificamente ao 

sábado, pois a maioria das bibliotecas encerra aos domingos), podemos observar que 

seis bibliotecas abrem às 10h, três bibliotecas abrem às 9h, outras três abrem às 

9h30m e, por fim, cinco bibliotecas abrem entre as 13h45m e as 15h. 

 

Figura 11: Horário de abertura (fim-de-semana)
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Tabela 9: Horário de abertura (fim-de-semana) 

3 17,6 17,6

3 17,6 17,6

6 35,3 35,3

1 5,9 5,9

2 11,8 11,8

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

17 100,0 100,0

9h

9h30m

10h

13h45

14h

14h30

15h

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 

Relativamente ao horário de encerramento ao fim-de-semana (mais concretamente ao 

sábado, pelo motivo referido anteriormente), facilmente comprovamos que algumas 

bibliotecas preferem estar abertas da parte da manhã, enquanto que outras optam 

pelo período da tarde. Temos, por exemplo, seis bibliotecas que encerram entre as 

12h30m e as 13h, enquanto que as restantes optam por encerrar entre as 17h e as 

19h30m, proporcionando um horário mais alargado e mais adequado aos timings de 

lazer do fim-de-semana. 

 

 

Tabela 10: Horário de fecho (fim-de-semana) 

3 17,6 17,6

3 17,6 17,6

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

6 35,3 35,3

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

17 100,0 100,0

12h30

13h

17h

17h30

18h

19h

19h15

19h30

Total

N %
Percentagem

Válida

 

   

Figura 12: Horário de fecho (fim-de-semana) 
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Verificou-se ainda que o dia de encerramento da maior parte das bibliotecas 

inquiridas (catorze) é ao domingo, das quais sete referem que encerram apenas ao 

domingo, cinco encerram ao domingo e simultaneamente à segunda-feira de manhã e 

duas encerram ao domingo e à segunda-feira o dia todo. Três bibliotecas optaram por 

não responder a esta questão. 

 

 

 

 

Tabela 11: Encerramento 

7 41,2 50,0

5 29,4 35,7

2 11,8 14,3

14 82,4 100,0

3 17,6

17 100,0

Domingo

Domingo e 2.ª f.ª manhã

Domigo e 2.ª feira

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 
      
 
 

Figura 13: Encerramento 
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Não podemos, contudo, deixar de frisar que é de facto questionável e bastante 

desajustado que, nos dias de hoje, ainda existam bibliotecas públicas que abram ao 

sábado e encerrem à segunda-feira o dia todo ou parte. 

   

Uma vez efectuada a caracterização das bibliotecas em estudo e, por conseguinte, 

apresentada a panorâmica geral da realidade estudada, passaremos de seguida a 

tratar dados mais directamente relacionados com a temática que nos propomos aqui 

analisar. 

 

 

4.2 - Gestão de Bibliotecas e Implementação do SGQ 

 

Neste subcapítulo, trataremos essencialmente de abordar questões relativas à 

implementação de sistemas de gestão da qualidade, segundo as bibliotecas em análise 
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– designadamente, quais os serviços certificados, instrumento utilizado, aspectos 

positivos e negativos na implementação do sistema, entre outros. 

 

Na perspectiva de avançar com a investigação, tentámos apurar quais as bibliotecas 

integradas em Sistemas de Gestão da Qualidade. Assim, podemos perceber que 

dezasseis bibliotecas estão envolvidas num SGQ e uma já teve em tempos um SGQ 

implementado mas viu o processo interrompido, pois a bibliotecária que tinha o 

processo em mãos já não se encontra a trabalhar na biblioteca em questão. 

 

Apurámos ainda que das dezasseis 

bibliotecas envolvidas em SGQ, sete são 

BM1, sete são BM2 e duas são BM3. A 

única biblioteca que já esteve envolvida 

num SGQ, mas que de momento não 

está, é uma BM3. 

 

Tabela 12: Bibliotecas integradas em 

SGQ/tipologia 
Count

7 0 7

7 0 7

2 1 3

16 1 17

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

Sim Não

A Biblioteca está
Integrada num SGQ

Total

 

Das dezasseis bibliotecas envolvidas em SGQ, dez (cinco BM1, quatro BM2 e uma 

BM3) referem ter os seus serviços certificados. Existem, contudo, como já referimos 

anteriormente, algumas bibliotecas que ainda se encontram a trabalhar para a 

certificação, das quais identificámos duas BM1, três BM2 e uma BM3. 

  

    Figura 14: Serviços certificados/tipologia
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Tabela 13: Serviços certificados/tipologia 
Count

5 0 2 7

4 0 3 7

1 1 1 3

10 1 6 17

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

Sim Não

Ainda não,
mas trab

nesse sentido

Os Serviços estão Certificados

Total
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Questionámos ainda as bibliotecas envolvidas neste estudo sobre quais os Serviços 

Certificados, ao qual curiosamente oito bibliotecas responderam ‘Todos’. Temos ainda 

quatro bibliotecas que apontam como serviços certificados o ‘Atendimento Geral’, 

duas bibliotecas referem o ‘Planeamento de Actividades’, o ‘Tratamento Documental’, 

e a ‘Animação e Promoção da Leitura. Temos por fim alguns casos isolados que 

referem serviços como ‘Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares’, ‘Informação e 

Comunicação’, ‘Gestão de Pólos’, ‘Biblioteca Itinerante’, e ‘Gestão da Colecção’. 

                                             

Figura 15: Serviços certificados 

8

11111
222

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A t
e n
d .
 G
e r
a l

P l
a n
.  A
c t
i v
.

T r
a t
.  D
o c
.

A n
i m
.  P
r o
m
.  L
e i
t .

S e
r v
.  A
p o
i o
 B
E

I n
f .  
e  
C o
m
u n
i c
.

G e
s t
ã o
 d
e  
P ó
l o
s

B i
b .
 I t
i n
e r
a n
t e

G e
s t
ã o
 d
a  
C o
l e
c ç
ã o

T o
d o
s

 

 

 

Ainda sobre esta questão, tentámos posteriormente aprofundar quais seriam 

exactamente os serviços englobados na resposta ‘Todos’, pelo que solicitámos a todas 

a bibliotecas um esclarecimento adicional.  

 

A esta solicitação, importa contudo referir que apenas três bibliotecas se 

prontificaram a responder (nomeadamente a Biblioteca Municipal de Torres Novas, a 

Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira e a Biblioteca Municipal de Loulé), 

apresentando os seguintes serviços certificados:  
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      Quadro 7: Serviços certificados 

B. M. de Torres Novas26 B.M de S. Maria da Feira27 B. M. de Loulé 

. Serviço de referência . SABE - Serv. Apoio Bib. Escolares . Atendimento 

. Desenv. de novos projectos . Empréstimo domiciliário . Sector de adultos 

. Estatísticas . Auto-empréstimo . Sector infanto-juvenil 

. Empréstimos e inscrições . Pesquisas on-line . Audiovisuais 

. Gestão de equipamentos . Sugestões e reclamações . Limpeza 

. Gestão dos pólos . Leitura de presença . Tratamento documental 

. Gestão e controlo de processos . Serviço de referência   

. Informação e comunicação . TIC - Tecn. Inf. e Comunicação   

. Manutenção . Posto para cegos e amblíopes   

. Organização de eventos . Visionamento de VHS e DVD   

. Planeamento e rev. do sistema . Digitalização   

. Tratamento documental . Fotocópias   

. Reclamações e sugestões . Extensão Cultural   

  . Cafetaria   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Apesar da B. M. de Torres Novas não se encontrar ainda certificada, os serviços acima referidos foram 

identificados como os serviços em vias de certificação. 
27 A B. M. de Santa Maria da Feira respondeu a esta questão indicando o seguinte link onde se encontram 

disponibilizados os seus serviços: http://www.biblioteca.cm-feira.pt/stmfeira/servicos 
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Relativamente ao instrumento utilizado no processo de implementação do Sistema de 

Gestão da Qualidade, catorze bibliotecas referem a utilização da ISO 9001 e uma 

biblioteca refere a utilização da ISO 9001 em conjunto com a CAF – importa aqui 

esclarecer que, ainda que uma das bibliotecas tenha utilizado a CAF como instrumento 

para a melhoria da qualidade, a certificação do sistema de gestão não pode ser 

certificado através deste instrumento, assim, podemos concluir que a referida 

biblioteca foi certificada, tal como as outras, com base na ISO 9001. 

 

Figura 16: Instrumento utilizado para implementação do SGQ
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Tabela 14: Instrumento utilizado para 

implementação do SGQ 

14 82,4 93,3

1 5,9 6,7

15 88,2 100,0

2 11,8

17 100,0

ISO 9001

ISO 9001 e CAF

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 

Inquirimos as bibliotecas sobre os documentos escritos que as mesmas poderiam 

eventualmente possuir (ver Figura n.º 17). Destaca-se que: dezasseis bibliotecas 

possuem Plano de Actividades; quinze bibliotecas têm Missão; onze dispõem de 

Procedimentos de Trabalho (PT) e Manual da Qualidade; dez bibliotecas apresentam 

Plano Estratégico e Política de Catalogação; nove bibliotecas possuem Instruções de 

Trabalho (IT) e Política de Gestão da Colecção. Em contrapartida, apenas oito 

bibliotecas têm a Visão definida; cinco têm os Valores organizacionais definidos; 

quatro têm QUAR; três têm Carta de Qualidade e apenas uma biblioteca refere ter 

Normas de Instrução de Processo (NIP).  
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Contudo, não podemos deixar de relembrar que seis bibliotecas ainda se encontram 

em fase de implementação do SGQ, o que pode explicar o baixo número de alguns 

instrumentos abaixo apresentados.  

                                       

Figura 17: Documentos
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No seguimento da questão anterior, solicitámos alguns Procedimentos de Trabalho 

(PT) para posterior comparação. Apurámos então que estes instrumentos vão ao 

encontro dos poucos PT específicos de uma biblioteca municipal, pelo que, 

independentemente da terminologia, podemos identificar de uma forma genérica, os 

seguintes: 

• Gestão de Empréstimos (e inscrições); 

• Gestão de Informação e Comunicação; 

• Organização de Eventos; 

• Tratamento Documental; 

• Estatísticas; 

• Gestão da Colecção; 

• Serviço de Referência. 

 

Com o objectivo de clarificar a forma como são apresentadas estas ferramentas de 

trabalho, solicitámos, para além de Procedimentos de Trabalho (PT), algumas 

Instruções de Trabalho (IT), pelo que, após autorização por parte das Câmaras 
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Municipais de Torres Novas e Vila Verde para a inclusão destes instrumentos no 

presente estudo, podemos então ter acesso a eles nos Anexos n.º III e IV.  

 

Questionámos também todas as bibliotecas acerca da definição de Objectivos, Metas e 

Indicadores (ver Tabela n.º 15), e todas elas responderam que faz parte da sua 

actividade a definição destes três instrumentos de trabalho.  

 

Da mesma forma, quisemos saber se é efectuada a Avaliação dos Serviços e dos 

Objectivos (ver Tabela n.º 16), e de novo a totalidade das bibliotecas respondeu 

positivamente a esta questão. 

 

Tabela 15: Objectivos, metas e indicadores 

17 100,0 100,0Sim

N %
Percentagem

Válida

 

 

 

Tabela 16: Avaliação de serviços e objectivos 

17 100,0 100,0Sim

N %
Percentagem

Válida

 

Quisemos saber também se a Avaliação dos Serviços/Objectivos é efectuada com base 

na ISO 11620, pelo que verificámos que onze bibliotecas responderam que ‘não’, e 

apenas quatro bibliotecas afirmaram utilizar a ISO 11620 para levar a cabo a avaliação 

dos seus serviços. Como podemos verificar na Tabela n.º 18, das quatro bibliotecas 

que utilizam este instrumento de avaliação, duas são do tipo BM1, uma é do tipo BM2, 

e a outra é do tipo BM3. 

 

Tabela 17: Avaliação dos serviços com base na ISO 

11620 

4 23,5 26,7

11 64,7 73,3

15 88,2 100,0

2 11,8

17 100,0

Sim

Não

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 

 
 

Tabela 18: Avaliação dos serviços com base na ISO 

11620/tipologia Count

2 5 7

1 4 5

1 2 3

4 11 15

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

Sim Não

Avaliação dos Serviços
com base na ISO 11620

Total
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Procurámos saber ainda se, para além da ISO 11620, as bibliotecas utilizam qualquer 

outro instrumento para avaliar os seus serviços. Apuramos pois que foram apontados 

instrumentos como a ISO 19011 e o SIADAP – apesar de a ISO 19011 se tratar de uma 

norma que se destina a orientar as auditorias e não contribuir propriamente para a 

avaliação dos serviços, resolvemos ainda assim manter-nos fiéis à resposta 

apresentada, até porque se trata de uma norma importante para o funcionamento do 

SGQ e, tal como já referimos, para orientar as auditorias. Importa ainda destacar que 

catorze bibliotecas não responderam a esta questão. 

 

 Figura 18: Instrumento para avaliação dos serviços
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Tabela 19: Instrumento para avaliação dos 

serviços 

1 5,9 33,3

2 11,8 66,7

3 17,6 100,0

14 82,4

17 100,0

ISO 19011:2003

SIADAP

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida
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Ainda assim, não ficámos satisfeitos e voltámos a insistir no sentido de perceber 

exactamente como é efectuada a avaliação das bibliotecas em causa. Apesar do 

reduzido número de respostas, apurámos alguns indicadores com base nos quais é 

efectuada a avaliação, sendo eles: 

 

        Quadro 8: Avaliação (indicadores, métrica e meta) 

Indicador Métrica Meta 

. Satisfação Utilizadores 
N.º de respostas obtidas nos inquéritos no 
nível 4 e 5 na questão sobre satisfação 
global dos inquiridos  

60% 

. Actividades realizadas extra 
Planeamento  

(N.º actividades realizadas e ou apoiadas 
extra planeamento/nº actividades 
planeadas) x 100 

<20% 

. Emissão do cartão de leitor 
Prazo máximo de 1 dia para a emissão do 
cartão de leitor 

90% 

. Fornecimento de Fotocópias e 
Impressões 

Prazo máximo de 2 dias para o 
fornecimento de fotocópias e impressões 

90% 

. Empréstimos realizados 
mensalmente 

N.º mensal de exemplares emprestados >=350 

. Aquisições anuais N.º de aquisições anuais 720 

. Empréstimos realizados 
anualmente 

N.º de empréstimos anuais 10800 

. Animação e Promoção da 
Leitura 

N.º de acções de estimulação do gosto pela 
leitura e pelo conhecimento realizadas 

14 

. Informação e Comunicação 
N.º de fontes de informação 
disponibilizadas, em média, por trimestre 
no site do projecto VMC 

6 

. Satisfação Utilizadores Índice Global de Satisfação > 70% 

 

 

Com base na tabela a cima apresentada, podemos pois constatar que foram 

apresentados alguns indicadores de qualidade, quantidade e tempo, não sendo 

portanto referidos quaisquer indicadores relativos aos custos. 
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Quisemos saber ainda com que regularidade é efectuada a Avaliação da biblioteca e 

apurámos que: sete bibliotecas são avaliadas anualmente; quatro bibliotecas são 

avaliadas semestralmente e outras quatro bibliotecas são avaliadas 

trimestralmente. Temos depois duas bibliotecas que referem ser avaliadas de duas 

formas, ou seja, uma delas refere que é avaliada mensalmente por si própria e pelo 

município, recorrendo muito provavelmente à equipa de auditores internos, e 

anualmente por uma Entidade Externa.  

 

E temos uma outra biblioteca que 

refere que a sua avaliação interna é 

efectuada trimestralmente e a sua 

avaliação externa é efectuada 

anualmente.  

 

 

 

Tabela 20: Regularidade da avaliação 

4 23,5 23,5

4 23,5 23,5

7 41,2 41,2

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

17 100,0 100,0

Trimestral

Semestral

Anual

Mensal e Anual

Trimestral e Anual

Total

N %
Percentagem

Válida

Em relação à Entidade Responsável pela Avaliação da Biblioteca, podemos verificar 

que existe uma certa discrepância nas repostas. Foi-nos revelado que, em cinco dos 

casos, as bibliotecas recorrem à autoavaliação; quatro bibliotecas referem ser 

avaliadas pelo município e por uma Entidade Externa (situação ideal e desejável); 

três bibliotecas afirmam que a sua avaliação é feita pela própria biblioteca e pelo 

município; duas bibliotecas apontam que é o município, enquanto sistema de 

gestão da qualidade, que realiza a sua avaliação; e o mesmo número de bibliotecas 

afirma que a sua avaliação é feita por uma Entidade Externa.  

 
 

 

  Tabela 21: Entidade responsável pela avaliação 

5 29,4 29,4

2 11,8 11,8

2 11,8 11,8

1 5,9 5,9

4 23,5 23,5

3 17,6 17,6

17 100,0 100,0

Biblioteca

Câmara Municipal

Entidade Externa

Bib. e Ent. Externa

Bib./Ent. Externa/CM

Bib/CM

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 
 
 
 
 
 

  

 Figura 19: Entidade responsável pela avaliação 
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Questionámos as dezassete bibliotecas acerca da Medição da Satisfação dos seus 

clientes. Como podemos verificar nas Tabelas n.º 22 e 23, dezasseis delas 

responderam a esta questão, afirmando que é efectuada essa avaliação, apontando 

depois que o instrumento utilizado é o questionário. 

 

Tabela 22: Medição da satisfação dos 
utilizadores 

16 94,1 100,0

1 5,9

17 100,0

Sim

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 

 

Tabela 23: Forma de medição da satisfação 
dos utilizadores 

16 94,1 100,0

1 5,9

17 100,0

Questionários

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 

 
Perante esta constatação, e sendo este um dos principais objectivos deste trabalho 

de investigação, solicitámos posteriormente o resultado dos questionários quanto 

à satisfação global dos utilizadores antes e depois da certificação, ao que, 

curiosamente, obtivemos os seguintes dados: 

 

   Quadro 9: Grau de satisfação global dos utilizadores 

  Antes da certificação Ano da certificação Depois da certificação 

B. M. Celorico de 
Basto28 

2006: 3,23 = Bom 2008: 3,33 = Bom 2009: 3,44 = Bom 

2007: 3,34 = Bom   2010: 3,26 = Bom 

    2011: 3,33 = Bom 

B. M. Gouveia29 

 Não possui esta informação 2006: 50% Bom + 17% MB 2007: 60% Bom + 13% MB 

    2008: 70% Bom + 15% MB 

    2009: 68% Bom + 16% MB 

    2010: 76% Bom e 12% MB 

B. M. Nelas30 

2007: 3,48 = MB 2008: 3,66 = MB 2009: 3,62 = MB 

    2010: 3,72 = MB 

    2011: 3,75 = MB 

B. M. Vila Verde31 

2008: 56% MS + SE 2010: 60% MS + SE  Dados ainda não disponíveis 

2009: 60% MS + SE     

B. M. Sesimbra32   Não possui esta informação 2010: 93,83% Dados ainda não disponíveis 

B. M. Loulé33 
  Não possui esta informação 2009: 88% Bom + MB 2010: 90% Bom + MB 

    2011: 90% Bom + MB 

                                                 
28 Escala: 1= Satisfaz pouco; 2 = Satisfaz; 3 = Bom; 4 = Muito Bom. 
29 Escala: de 0% a 100% - Mau; Insuficiente; Suficiente; Bom; Muito Bom. 
30 Escala: Se 1 ≥ Z ≤ 1,74 = Insuficiente; Se 1,75 ≥ Z ≤ 2,49 = Razoável; Se 2,50 ≥ Z ≤3,24 = Bom; Se 
3,25 ≥ Z ≤ 4 = Muito Bom. 
31 Escala: de 0% a 100% - Muito Insatisfeito; Insatisfeito; Satisfeito; Muito Satisfeito; Superou as 
Expectativas. 
32 Escala: de 0% a 100% - Mau, Insuficiente; Satisfatório; Bom. 
33 Escala: de 0% a 100% - Insatisfaz; Satisfaz; Bom, Muito Bom. 
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 Com base na tabela acima apresentada podemos pois verificar que cada biblioteca 

utiliza a sua própria escala para aferir o grau de satisfação dos seus clientes, não 

sendo, portanto, possível estabelecer uma comparação clara e exacta entre elas. 

 

Verificamos ainda que, regra geral, o grau de satisfação dos utilizadores aumenta 

após a certificação, sendo atribuído ao desempenho da biblioteca o grau de Bom e 

Muito Bom. Contudo, em alguns casos, um ano ou dois após a certificação, o grau 

de satisfação diminui e volta depois a aumentar nos anos seguintes.  

 

O apuramento deste facto leva-nos ao encontro de um estudo, já anteriormente 

mencionado, da autoria de Ribeiro (2006), o qual, apesar de se tratar de uma 

investigação no âmbito empresarial, conclui que “(…) a certificação da qualidade 

não tem efeito instantâneo positivo nem estatisticamente significativo no 

desempenho das empresas (…) por outro lado, denota-se que o número de anos 

em que a empresa possui esse mesma certificação da qualidade exerce um efeito 

positivo e significativo no desempenho das empresas” (RIBEIRO, 2006: 93). O 

autor acrescenta ainda que “tal facto resulta do processo de alterações e 

correcções de anomalias no processo produtivo da empresa, desencadeado pela 

certificação da qualidade com o intuito de aperfeiçoar o seu funcionamento, que 

provoca um conjunto de tempos improdutivos para as efectuar”(RIBEIRO, 2006: 

93). 

 

Ainda assim, não podemos deixar de constatar que, de facto, após a implementação 

do SGQ e a respectiva certificação, verifica-se um aumento da satisfação dos 

utilizadores para com o desempenho global da biblioteca. Ainda que este aumento 

da satisfação seja interrompido no ano seguinte à certificação, este volta a 

aumentar nos anos subsequentes. 
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Questionámos as dezassete bibliotecas em estudo acerca dos aspectos que 

consideram positivos em relação aos resultados da implementação do SGQ. Apenas 

doze bibliotecas responderam, sendo claramente visível que os pontos positivos 

maioritariamente referenciados foram grosso modo: Melhoria contínua dos 

serviços prestados; Uniformização dos procedimentos; Avaliação dos serviços; 

Focalização no utilizador. 

 

Figura 20: Aspectos positivos do SGQ
 

     - Melhoria contínua integrada num sistema de auto- 

        avaliação e avaliação externa; 

     - Normalização e controlo de procedimentos com  

        avaliação regular de desempenho; 

     - Registo de evidências para efeitos de avaliação do  

        serviço prestado. 

 
 
                                             

            

   - Foco no utilizador;; 

   - Controlo dos serviços; 

    - Avaliação dos serviços.

           

            
 
    - Maior controlo dos processos; 

    - Avaliação permanente de modo a melhorar os 

       Serviços; 

    - Imagem positiva da certificação perante a  

      Comunidade. 

 

 

 

 

- Melhor planificação; 

- Melhor aferição dos resultados; 

- Gestão integrada com outros serviços.

 
 
                                             

    - Avaliação da satisfação dos utilizadores;                                - Normalização de procedimentos (formulários,  

    - Facilidade no planeamento das actividades.                             métodos de trabalho);  

                                                                                                                   - Alteração de procedimentos; 

                                                                                                                   - Melhoria contínua. 

 

 
  - Monitorização dos serviços;                                        - Facilidade na identificação do que deve ser melhorado e/ou corrigido;                                         

  - Avaliação da satisfação dos utilizadores;                - Melhoria na organização dos serviços; 

  - Implementação de melhorias.                   - Envolvimento da equipa na melhoria do sistema. 

 

 

 

 - Melhoria dos serviços prestados;                                     - Participação activa de toda a equipa na prossecução dos objectivos; 

 - Aumento da eficiência;                                                        - Formação; 

 - Melhoria da organização interna e planeamento.       - Reconhecimento por parte do executivo do esforço desenvolvido. 

 

 

 

                                               - Uniformização de procedimentos; 

                                               - Maior transparência; 

                                               - Melhor conhecimento da organização; 

                                               - Reconhecimento interno e externo da qualidade do serviço prestado. 

 
 
 
                - Definição de uma visão partilhada e de um tema estratégico; 

                - Introdução de uma cultura de pensamento múltiplo; 

                - Uniformização das práticas; 

                - Planificação das tarefas; 

                - Consistência no desempenho; 

                - Maior integração e união da equipa; 

                - Abordagem por processos com base numa referência normativa (ISO 9001:2008); 

                - Definição de objectivos mensuráveis e respectiva monitorização; 

                - Definição das necessidades dos utilizadores; 

                - Melhoria contínua dos serviços; 

                - Empowerment; 

                - Medir, sistematicamente, a satisfação dos utilizadores; 

                - Ir ao encontro das necessidades dos utilizadores e, quando possível, superar as suas expectativas. 
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Quisemos, de igual forma, perceber quais os aspectos negativos associados à 

implementação do SGQ. A esta questão apenas onze bibliotecas responderam. Os 

aspectos negativos maioritariamente referenciados foram: Excesso de burocracia 

na implementação do SGQ; Excesso de documentação; Dispêndio de muito tempo.  

 

Contudo, não podemos deixar de evidenciar que duas bibliotecas referiram a 

‘resistência à mudança por parte dos colaboradores’ como um dos aspectos 

negativos. Esta questão não pode ser descurada, pois é muitas vezes apontada 

pelas organizações envolvidas na implementação de SGQ, além de que consiste 

exactamente num dos pilares que está por detrás da implementação e do sucesso 

do sistema. Isto é, para que possamos apostar na qualidade dos serviços, é 

necessário gerar mudança e definir procedimentos que guiarão futuramente as 

acções dos colaboradores – não raras vezes, numa fase inicial do processo, é 

necessário contornar alguns constrangimentos gerados pelos colaboradores mais 

resistentes. Uma das explicações associadas a esta ocorrência prende-se com a 

possibilidade de os colaboradores não serem suficientemente envolvidos no 

processo – facto este que as organizações deverem ter seriamente em conta. 

 

      Figura 21: Aspectos negativos do SGQ                                                                           

 

    - Dispêndio de recursos extra para produção e registo  

       de evidências; 

    - Sobrecarga que provoca a implementação do  

       processo burocrático inerente à certificação de                                                              

       qualidade; 

    - Resistências à mudança por parte da equipa de  

       Trabalho. 

 

 

           - Sistema burocrático; 

           - Exige muito tempo; 

           - Não foi credível, devido às várias interrupções. 

 

 

 

- Excesso de burocracia. 

 

 

 

 

- Proliferação desmedida de documentos escritos; 

- Burocratização dos serviços; 

- Distanciamento dos serviços ao utilizador em virtude 

dos procedimentos uniformes característicos deste tipo 

de sistemas.

 

 

   - Custos associados à implementação e manutenção da                                               

      certificação do SGQ; 

   - Quantidade de documentos de suporte. 

 

 

 

        

                         - Burocracia. 

 

 

 

 

  - Tempo de  dedicação que exige;                                                    - Resistência à mudança por parte dos colaboradores; 

  - Falta de formação inicial por parte de alguns funcionários;;              - Burocracia. 

  - Acréscimo de burocracia. 

 

 

                                                                                                                                                     - Burocratização.                       

                                       - Custos.                                                                                       

 

 

       - Excesso de burocracia; 

       - São dedicadas muitas horas a analisar dados, horas essas que  poderiam ser  aproveitadas para desenvolver trabalho  

          técnico (catalogação, indexação, etc.).
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Ainda em relação à figura a cima apresentada, não poderíamos deixar de destacar a 

seguinte afirmação ‘São dedicadas muitas horas a analisar dados, horas essas que 

poderiam ser aproveitadas para desenvolver trabalho técnico (catalogação, indexação, 

etc.)’, a qual nos mostra que em alguns casos ainda resiste uma visão arcaica e 

desajustada, do papel do bibliotecário. 

 

Ao longo deste estudo, considerou-se importante perceber se as bibliotecas, ou 

melhor, se as Câmaras Municipais recorrem a outsourcing para a implementação de 

sistemas de gestão da qualidade, ou se, pelo contrário, contam com profissionais nas 

suas equipas com o know-how necessário para levar a cabo este tipo de processos.  

Verificámos, portanto que, aquando da implementação do SGQ, treze bibliotecas 

optaram por recorrer a outsourcing, uma biblioteca diz não ter recorrido a este tipo de 

serviço e três bibliotecas não responderam a esta questão. 

 
 

 

 

Tabela 24: Implementação do SGQ através de 

outsourcing 

13 76,5 92,9

1 5,9 7,1

14 82,4 100,0

3 17,6

17 100,0

Sim

Não

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 

 
 
 
 

Figura 22: Implementação do SGQ através de 

outsourcing 

Sim Não

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

n=13

n=1

Tentámos posteriormente saber qual o motivo pelo qual uma das bibliotecas não 

necessitou de recorrer a outsourcing, contudo, não nos foi possível obter resposta a 

esta questão. Ainda assim, julgamos que uma possível resposta a esta questão esteja 

relacionada com o facto de existir alguém na organização com know-how nesta área. 

 

 



87 
 

Apurámos ainda que apenas oito bibliotecas divulgaram a Entidade à qual recorreram 

para implementação do SGQ, optando as restantes bibliotecas por não divulgar o 

nome dessas entidades. Foram, portanto, apontadas as seguintes Entidades 

intervenientes no Processo de Certificação: 

• Iberogestão;  

• Smartvision;  

• Aenor; 

• Índice Cert;  

• SGS;  

• Lexus;  

• Qualix;  

• Gestluz.  

 

 

Tabela 25: Entidade Certificadora 

1 5,9 12,5

1 5,9 12,5

1 5,9 12,5

1 5,9 12,5

1 5,9 12,5

1 5,9 12,5

1 5,9 12,5

1 5,9 12,5

8 47,1 100,0

9 52,9

17 100,0

Iberogestão

Smatvision

Aenor

Índice Cert

SGS

Lexus

Qualix

Gestluz

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

Quisemos saber ainda, sendo esta uma das questões fundamentais que serve de base 

ao nosso estudo, quais as evidências que de facto nos permitem aferir se houve ou não 

melhoria em termos do desempenho da biblioteca após a implementação do SGQ. 

Apesar do reduzido número de respostas, conseguimos apurar as seguintes 

evidências: 

• Melhoria da qualidade dos serviços; 

• Melhoria ao nível do atendimento e do serviço de referência; 

• Melhoria em termos de padronização e uniformização de procedimentos, 

tarefas e documentos; 

• Melhoria na satisfação dos utilizadores; 

• Melhoria em termos do envolvimento de toda a equipa; 

• Melhoria ao nível da taxa de reclamações (diminuiu) quando comparada com o 

nº de visitas diárias; 

• Melhoria ao nível do registo de utilizadores na biblioteca (aumento 

progressivo de visitas à biblioteca e inscrições de utilizadores); 

• Melhoria em termos de redução de tempo dispendido no tratamento técnico 

(catalogação, classificação, indexação, etc.). 
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Quisemos, por fim, escrutinar a percepção das bibliotecas em relação ao antes e ao 

depois da implementação do SGQ. Eis algumas constatações apontadas: 

 

  Quadro 10: Relação entre antes e o depois da implementação do SGQ 

Antes do SGQ Depois do SGQ 

· Não existe sistema de controlo de qualidade nem de 
processos. 

· Existe a produção de evidências. 

· Não são produzidas evidências. · Existe o registo e manutenção de evidências. 

· Não são registadas evidências de modo sistemático. 
· A biblioteca passa a estar sujeita a um processo de 
avaliação externo periódico. 

· O utilizador não é incentivado a dar opiniões nem a 
reclamar. 

· Existe um maior controlo dos processos que existiam 
mas que não eram visíveis. 

· Apenas se verificam apontamentos pontuais de 
sugestões / reclamações. 

· Existe um incremento ao nível da organização dos 
serviços. 

· Não é aplicado qualquer tipo de bibliometria. 
· Existe um esforço interno de auto-avaliação (elaboração 
e lançamento de questionários de avaliação da satisfação 
de utilizadores). 

· Não existe controlo estatístico da satisfação do 
utilizador. 

· É visível um aumento do uso dos documentos para 
registo de sugestões/reclamações dos utilizadores. 

· Não são feitas sondagens de diagnóstico nem de 
opinião; 

· Existe uma maior colaboração/participação da equipa, 
pois todos estão envolvidos e trabalham para o mesmo 
objectivo. 

· A resolução de problemas é feita de modo empírico.   

· O planeamento é menor.   

· A estratégia não é coerente.   

· Não existe algum tipo de formação em SGQ.   

· Desconhecimento total do que é um SGQ e dos 
benefícios inerentes. 

  

· Não existe um esforço contínuo de melhoria.   

· A biblioteca não está sujeita a auditorias e 
consequentes avaliações externas. 

  

· Por não existir uma política de auditorias não são 
detectados alguns problemas estruturais e de 
organização que embora parecendo óbvios não são 
visíveis. 

  

 

Para além da recolha e análise de dados relativos à implementação de SGQ, os quais 

nos permitem um maior conhecimento da realidade em causa, considerou-se 

importante o estudo de informações referentes ao desempenho das bibliotecas 
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envolvidas nesta investigação. Assim, recorremos à norma ISO 11620:2004 no sentido 

de seleccionar alguns indicadores que nos permitissem, de certa forma, medir e 

avaliar o desempenho do nosso universo de bibliotecas – par tal, vejamos então com 

maior detalhe o subcapítulo que se segue. 

 

 

4.3 – Qualidade do Desempenho 

 

De forma a perceber um pouco melhor o funcionamento, a eficácia e o desempenho 

das bibliotecas em estudo, iremos analisar alguns indicadores34, tais como: o número 

médio de visitas por mês, a dimensão da colecção, o número médio de empréstimos 

domiciliários, entre outros. 

 

Começaremos então por analisar o número médio de visitas por mês às bibliotecas 

inquiridas – como podemos verificar na Tabela n.º 6 do Anexo n.º II, este varia entre 

250 e 29.520 visitas por mês. Contudo, à semelhança de outras questões tratadas 

anteriormente, optámos também aqui por agregar o número médio de visitas por mês 

em categorias (facilitando a leitura e a compreensão da análise), e cruzando esta 

variável com a tipologia das bibliotecas. Podemos pois referir que das catorze 

bibliotecas que responderam a esta questão, quatro BM1 e uma BM2 têm entre 250 e 

1.000 visitas mensais; duas BM1 e uma BM2 têm entre 1.001 e 3.000 visitas por mês; 

destacando-se duas BM2 e duas BM3 com visitas mensais na ordem dos 5001 a 10.000 

visitantes. 

 

Tabela 26: N.º médio de visitas por mês/tipologia 
Count

4 2 0 0 6

1 1 2 2 6

0 0 0 2 2

5 3 2 4 14

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

250 - 1000 1001 - 3000 3001 - 5000 5001 - 10.000

N.º Médio de Visitas por mês

Total

 

 
                                                 
34 Os referidos indicadores de desempenho foram extraídos da norma ISO 11620: 2004 – Informação e 

Documentação: indicadores de desempenho de bibliotecas. 
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Iremos de seguida analisar a dimensão do fundo documental de cada biblioteca em 

estudo. No entanto, importa antes de mais, referir que tal como fizemos anteriormente 

com outras variáveis, também aqui optámos por agregar alguns indicadores em 

categorias pelos mesmos motivos anteriormente descritos e, claro, tendo em conta as 

directrizes da DGLB, neste caso, quanto à dimensão inicial do fundo documental 

previsto para as várias tipologias de bibliotecas - passamos então, antes de mais, a 

apresentar a Tabela com as indicações da DGLB. 

 

                   Quadro 11: Dimensão inicial do fundo documental segundo a tipologia das bibliotecas 

  
Monografias 

Adulto 

Monografias 

Infanto-Juvenil 

Multimédia 

Adultos 

Multimédia 

Infanto-Juvenil 

BM1 10.000 4.000 1.200 500 

BM2 25.000 9.000 2.000 1.000 

BM3 35.000 12.000 3.000 1.500 

  Fonte: DGLB (2009) – Programa de Apoio às Bibliotecas Municipais 

 

A tabela acima apresentada indica-nos, como referimos anteriormente, o número 

mínimo do fundo inicial com que cada biblioteca das várias tipologias deve abrir ao 

público, devendo posteriormente registar o seguinte crescimento anual: 

• BM1 - 1.500 monografias, 200 documentos não livro; 

• BM2 – 3.000 monografias, 400 documentos não livro; 

• BM3 – 4.000 monografias, 500 documentos não livro. 

 

Uma vez apresentada a tabela com as directrizes da DGLB, damos então início à 

análise do número de monografias constantes do fundo documental de cada uma das 

bibliotecas em análise, de forma a estabelecer uma comparação com as indicações da 

DGLB. Assim, podemos constatar que as respostas a esta questão por parte das 

bibliotecas inquiridas apresentam uma grande variação, entre 6.800 e 101.858 títulos 

monográficos (ver Tabela n.º 7 do Anexo n.º II). 

 
Após agregarmos os valores em categorias, de forma a facilitar a leitura dos dados, 

podemos facilmente observar, através da Tabela n.º 27, que apenas duas bibliotecas 
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apresentam um número de monografias inferior às directrizes da DGLB 

(nomeadamente duas BM1 com menos de 10.000 monografias). Todas as outras 

bibliotecas têm uma colecção de dimensão igual ou superior às directrizes da DGLB, o 

que pode ser um indicador de qualidade, quando cruzado com o grau de actualização 

das obras, as necessidades de informação dos clientes, etc. 

 

Tabela 27: N.º de monografias/tipologia
Count

2 2 2 1 7

0 0 2 5 7

0 0 0 2 2

2 2 4 8 16

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

< 10.000 10.000 - 24.999 25.000 -34.999 >=35.000

Monografias

Total

 

 

Quanto ao número de Publicações Periódicas, o número de títulos apresentados pelas 

bibliotecas inquiridas varia entre 19 e 5.000 publicações em série (ver Tabela n.º 8 do 

Anexo n.º II). Uma vez agregadas as respostas em categorias, podemos constatar que 

três bibliotecas do tipo BM1 e uma do tipo BM2 referem ter menos de 100 publicações 

periódicas; quatro BM2 e uma BM1 apontam ter entre 100 e 499 títulos; uma BM2 e 

uma BM3 têm entre 500 e 999 publicações em série. Curiosamente uma BM1 e uma 

BM3 afirmam ter 1000 ou mais títulos de publicações periódicas. 

 

Tabela 28: N.º de publicações periódicas/tipologia
Count

3 1 0 1 5

1 4 1 0 6

0 0 1 1 2

4 5 2 2 13

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

< 100 100 - 499 500 - 999 >= 1000

Publicações Periódicas

Total

 

Relativamente às colecções de livros infantis, os números referidos pelas bibliotecas 

em estudo variam entre 1.521 e 35.618 livros infantis (ver Tabela n.º 9 e n.º 10 do 

Anexo n.º II). 

 

Contudo, para melhor analisarmos esta questão, procedemos à agregação das 

respostas em categorias, cruzando-as, posteriormente, com as três tipologias de 

bibliotecas. 
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Importa ainda referir que para procedermos a uma análise com o máximo rigor 

possível, foram tidos em conta os dados avançados pela DGLB (ver Quadro n.º 11). No 

entanto, uma vez que este organismo juntou os livros infantis e os juvenis num mesmo 

‘bolo’, optámos aqui por dividir o número de monografias infanto-juvenis em dois, por 

forma a encontrar um número aproximado que nos servisse de base à nossa análise35. 

Assim, como podemos ver na Tabela n.º 29, das onze bibliotecas que responderam a 

esta questão, quatro delas (duas BM1, uma BM2 e uma BM3) apresentam ter uma 

colecção de livros infantis igual ou inferior ao estipulado pela DGLB e de acordo com a 

sua tipologia. 

 

Tabela 29: N.º de livros infantis/tipologia 

2 3 0 0 5

1 0 0 3 4

0 0 1 1 2

3 3 1 4 11

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

até 2.000 2.001 - 4.499 4.500 - 5.999 >= 6.000

Livros Infantis

Total

 
 
Relativamente às colecções de livros juvenis (ver Tabela n.º 11 e 12 do Anexo n.º II), 

adoptámos exactamente a mesma metodologia aplicada aos livros infantis (ver Nota 

de Rodapé n.º 35). Podemos pois curiosamente observar que, tal como a colecção de 

livros infantis, também a colecção de livros juvenis apresenta quatro bibliotecas (uma 

BM1, duas BM2 e uma BM3) com um fundo igual ou inferior, às indicações da DGLB. 

Em contra-partida, tal como podemos verificar na tabela abaixo apresentada, as 

restantes bibliotecas estão de acordo com as directrizes da referida organização. 

 
Tabela 30: N.º de livros juvenis/tipologia 

Count

1 3 0 0 4

0 2 0 2 4

0 0 1 1 2

1 5 1 3 10

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

até 2.000 2.001 - 4.499 4.500 - 5.999 >= 6.000

Livros Juvenis

Total

 
 

                                                 
35 Os valores aqui considerados foram portanto os seguintes (com base no Quadro n.º 11 da DGLB):  

BM1: 4.000 (monografias infanto-juvenis) / 2 = 2.000 livros infantis e 2.000 livros juvenis; 

BM2: 9.000 (monografias infanto-juvenis) / 2 = 4.500 livros infantis e 4.500 livros juvenis; 

BM3: 12.000 (monografias infanto-juvenis) / 2 = 6.000 livros infantis e 6.000 livros juvenis. 
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Relativamente aos recursos multimédia/audiovisuais, designadamente, CD e DVD, as 

colecções das bibliotecas em análise variam entre 145 e 5.082 CD e 360 e 3.500 DVD 

(ver Tabela n.º 13 e n.º 14 do Anexo n.º II). De forma a facilitar a análise, e uma vez 

que a DGLB agrega os vários tipos de audiovisuais num único ‘bolo’ (ver Quadro n.º 

11), optámos por adoptar o mesmo método das questões anteriores, isto é, dividimos 

por dois (para obter o número de CD e de DVD) a quantidade de recursos multimédia 

avançada pela DGLB, não separando recursos para adultos de recursos infantis36.  

 

Neste sentido, cruzando esta variável com a tipologia das bibliotecas em estudo, 

pudemos apurar, tal como mostra a Tabela n.º 31, que dez das dezasseis bibliotecas 

(cinco BM1, quatro BM2 e uma BM3) que responderam a esta questão possuem um 

número de CD inferior ao número mínimo estabelecido pela DGLB – sintoma ainda de 

uma cultura informacional assente no documento textual e no suporte tradicional. 

 

Tabela 31: N.º de cd/tipologia 
Count

5 2 0 0 7

2 2 2 1 7

1 0 0 1 2

8 4 2 2 16

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

< 850 850 - 1.499 1.500 - 2.249 >= 2.250

CDs

Total

 

 

Seguindo exactamente o mesmo raciocínio da questão anterior, podemos pois 

verificar na tabela abaixo apresentada que, à semelhança dos colecção de CD, também 

os DVD estão presentes em grande parte das bibliotecas em quantidades inferiores ao 

estipulado pela DGLB, nomeadamente em três BM1, em duas BM2 e em duas BM3.  

 

                                                                 Tabela 32: N.º de dvd/tipologia 

3 1 2 1 7

2 0 1 4 7

1 0 1 0 2

6 1 4 5 16

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

< 850 850 - 1.499 1.500 - 2.249 >= 2.250

DVDs

Total

 

                                                 
36 Os valores aqui considerados foram, portanto, os seguintes (com base no Quadro n.º 11 da DGLB):  

BM1: 1.200 (multimédia adultos) + 500 (multimédia infanto-juvenis) = 1700 / 2 = 850 cd e 850 dvd; 

BM2: 2.000(multimédia adultos) + 1.000(multimédia infanto-juvenis) =3.000/ 2 = 1.500 cd e 1500 dvd; 

BM3: 3.000(multimédia adultos) + 1.500(multimédia infanto-juvenis) = 4.500/ 2= 2.250 cd e 2250 dvd. 
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Neste sentido, podemos, muito sumariamente, afirmar que a presente investigação vai 

ao encontro dos resultados alcançados no estudo anteriormente referido, o qual foi 

encomendado pela DGLB, e visou aferir o grau de cumprimento das recomendações 

do Programa de Apoio às Bibliotecas Municipais e analisar a sua evolução. Isto é, o 

estudo indica, numa linha bastante próxima dos dados aqui apurados que, segundo 

Oleiro e Heitor (2010: 3), “existe uma grande variabilidade na dimensão das 

colecções, ou seja, bibliotecas do mesmo tipo possuem colecções de dimensão muito 

diferente (…) No que respeita à colecção de monografias, verifica-se que, 3 ou mais 

anos após a sua abertura ao público, 25% das BM1, 32% das BM2 e 44% das BM3 não 

possuem ainda o fundo mínimo de instalação recomendado”. As autoras acrescentam 

ainda que “no último ano respondido, 25% das bibliotecas não possuíam o número 

mínimo recomendado de monografias e 50% não possuía o número mínimo 

recomendado de “outros documentos” (OLEIRO; HEITOR, 2010: 3). 

 

Prosseguindo novamente com a presente investigação, considerámos pertinente saber 

o número de empréstimos efectuados, por mês, pelas bibliotecas. Devido à 

discrepância de valores apresentados (ver Tabela n.º 15 do Anexo n.º II), fomos mais 

uma vez, levados a agrupá-los em categorias. Apurámos, pois, que das bibliotecas que 

responderam a esta questão, quem regista um maior número de empréstimos por mês 

são de facto as BM3 com 3.000 ou mais registos de empréstimos, facto este que não 

nos surpreende devido à sua localização em áreas com mais de 50 mil habitantes 

(DGLB). Destacam-se ainda duas BM1 e três BM2 registando entre 1.000 e 2.999 

empréstimos mensais. 

 

Tabela 33: N.º médio de empréstimos por mês/tipologia 
Count

3 2 2 0 7

2 0 3 0 5

0 0 0 2 2

5 2 5 2 14

BM1

BM2

BM3

Tipologia

Total

150-499 500-999 1.000-2.999 =>3.000

N.º Médio de Empréstimos por mês

Total
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Uma outra questão por nós colocada diz respeito à rapidez do Serviço de Empréstimo 

Interbibliotecas. Oito bibliotecas não responderam a esta questão, o que de certa 

forma não nos surpreende, pois numa das questões anteriores quatro das bibliotecas 

referiram não possuir Serviço de EIB. Voltando à questão agora analisada, tal como 

indica a Tabela n.º 34, duas bibliotecas referem que necessitam de um dia para dar 

seguimento aos pedidos de EIB, duas bibliotecas referem que necessitam de dois dias, 

três bibliotecas apontam entre quatro a cinco dias, e duas outras bibliotecas indicam o 

prazo de oito dias para dar seguimento a este serviço. 

 

Tabela 34: Rapidez do serviço de EIB

2 11,8 22,2

2 11,8 22,2

3 17,6 33,3

2 11,8 22,2

9 52,9 100,0

8 47,1

17 100,0

1 dia

2 dias

4-5 dias

8 dias

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

Quando questionadas sobre o tempo médio na aquisição de documentos, três 

bibliotecas apontaram 1 semana para aquisição de documentos, outras seis 

bibliotecas referiram 1 mês, duas bibliotecas indicaram entre 2 meses a 2 meses e 

meio e uma biblioteca apontou 3 meses como tempo médio para aquisição de 

documentos.

 
 
 

Tabela 35: Tempo médio p/ aquisição de 

documentos 

3 17,6 25,0

6 35,3 50,0

1 5,9 8,3

1 5,9 8,3

1 5,9 8,3

12 70,6 100,0

5 29,4

17 100,0

1 Semana

1 mês

2 meses

2 meses e meio

3 meses

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 
 

Figura 23: Tempo médio p/ aquisição de 

documentos 
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Quisemos saber ainda qual o tempo médio para o processamento de documentos37, 

pelo que conseguimos apurar que os timings referidos apresentam alguma 

discrepância. Estes variam entre 15 minutos, 1 dia, 2 dias, 1 semana, até 1 mês e 

meio. 

Figura 24: Tempo médio p/ processamento documentos 
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Quando inquiridas sobre o número de actividades realizadas por ano, as 

bibliotecas em questão apontaram números completamente distintos, entre 7 e 

87238 actividades (ver Tabela n.º 16 do Anexo n.º II), pelo que optámos por agregá-

los em categorias de forma a facilitar a sua leitura. Assim, seis bibliotecas afirmam 

realizar 101 ou mais actividades por ano; outras seis bibliotecas referem fazer 

entre 7 e 50 actividades por ano; e três bibliotecas apontam entre 51 e 100 

actividades por ano. Por fim, seis bibliotecas referem realizar mais de 101 

actividades por ano, o que nos parece um número bastante elevado, o qual não 

conseguimos explicar. 

Tabela 36: N.º de actividades por ano 

6 35,3 40,0

3 17,6 20,0

6 35,3 40,0

15 88,2 100,0

2 11,8

17 100,0

7 - 50

51 - 100

>= 101

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 
                                                 
37 Entendemos por ‘tempo médio para o processamento de documentos’ o tempo decorrente entre 

o início e o final do seu processamento técnico (incluindo carimbagem, magnetização, catalogação, 

indexação e classificação). 
38 Por considerarmos este número de actividades excessivo, julgamos que esta questão foi mal-

interpretada e foram aqui contabilizadas todas as sessões de todas as actividades decorrentes ao 

longo do ano. 
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Relativamente aos Custos de Manutenção das bibliotecas, como mostra a Tabela 

abaixo apresentada, apenas sete delas aceitaram responder a esta questão, 

lançando valores entre os 102.692,55€ e 620.321,20€ - esta discrepância de 

valores é explicada pelos diferentes tipos bibliotecas (BM1, BM2 e BM3), com 

dimensões, exigências e custos distintos. 

 

Tabela 37: Custo médio de manutenção da biblioteca por ano 

1 5,9 14,3

1 5,9 14,3

1 5,9 14,3

1 5,9 14,3

1 5,9 14,3

1 5,9 14,3

1 5,9 14,3

7 41,2 100,0

10 58,8

17 100,0

102.692,55 €

106.332,00 €

150.312,52 €

359.103,00 €

500.000,00 €

505.752,68 €

620.321,20 €

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 

 

Após analisarmos os dados relativos ao desempenho e à actividade das bibliotecas 

em estudo, considerámos interessante ir um pouco mais além, pelo que tivemos 

em conta na Norma ISO 11620 e os indicadores de desempenho por ela definidos, 

tentando assim estabelecer o nível de desempenho das bibliotecas envolvidas em 

sistemas de gestão da qualidade. 

 

Importa aqui sublinhar que, devido à falta de elementos e também por não ser 

nosso objectivo fazer aqui uma análise exaustiva do desempenho das bibliotecas 

em estudo, não foi possível aferir todos os indicadores estabelecidos pela norma. 

Assim, a análise destes parâmetros não pode ser considerada tão rigorosa e 

exaustiva como gostaríamos. 

 

Posto isto, daremos então início à análise dos seguintes indicadores da Norma ISO 

11620: Visitas à biblioteca per capita; Custo por visita à biblioteca; Movimento da 

colecção de empréstimo; Empréstimo per capita; e Custo por empréstimo. 

Começando pelas Visitas à biblioteca per capita39, podemos pois apurar, com base 

na Figura n.º 25, que são as bibliotecas municipais de Penafiel, Faro, Figueiró dos 

                                                 
39 Calculado, com base na ISO 11620, da seguinte forma: dividindo o número total de visitas à 

biblioteca num ano completo pelo número de pessoas da população a servir (ver Quadro n.º 1 do 

Anexo n.º V). 
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Vinhos e Vila Velha de Ródão as que registam um maior número de visitas per 

capita40. 

Figura 25: Visitas à biblioteca per capita 
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Relativamente ao Custo por Visita à Biblioteca41, apurou-se que das seis bibliotecas 

que apresentaram os elementos necessários para aferir este indicador, Faro 

(2,78€) e Torres Novas (4,06€) são as bibliotecas que apresentam o custo mais 

baixo por visitante, o que significa que têm uma quantidade de visitas bastante 

significativa (ver Figura n.º 26). 

 

Importa contudo sublinhar que, segundo a ISO 11620, o cálculo deste indicador 

“pode ser afectado por diferenças nos métodos de contagem” (ISO 11620:2004). 

 

Figura 26: Custo por visita à biblioteca 
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Ródão
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40 Para calcular a variável ‘número de pessoas da população a servir’, e como estamos a falar de 

bibliotecas públicas de âmbito municipal, foram considerados os dados preliminares dos Censos 

2011. 
41 Calculado, com base na ISO 11620, da seguinte forma: total da despesa corrente num ano 

financeiro completo a dividir pelo número total de visitas à biblioteca durante um ano inteiro (ver 

Quadro n.º 2 do Anexo n.º V). 
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Quanto ao Movimento da Colecção de Empréstimo42, podemos referir que este 

indicador “estima o número médio de vezes que os documentos da colecção 

estiveram em empréstimo durante um ano” (ISO 11620:2004). Apurámos, pois que 

as bibliotecas que tiveram, em média, mais vezes os seus documentos em 

empréstimo foram, como mostra a figura abaixo apresentada, as bibliotecas de 

Santa Maria da Feira, Faro, Penela, Albufeira, Vila Velha de Ródão e Torres Novas.  

Figura 27: Movimento da colecção de empréstimo 
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Ainda sobre a questão acima tratada, importa referir que existem vários factores 

que poderão influenciar o movimento da colecção, nomeadamente, colecções 

desactualizadas ou desapropriadas resultará num movimento de empréstimos 

mais baixo; um número elevado de consultas na biblioteca poderá resultar em 

taxas mais baixa de empréstimo; etc. (ISO 11620:2004). 

 

Em relação ao Empréstimo per capita43, podemos afirmar que a taxa de uso do 

fundo documental é superior nas bibliotecas de Penela, Figueiró dos Vinhos e Vila 

Velha de Ródão. 

Figura 28: Empréstimos per capita 
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42 Calculado, com base na ISO 11620, da seguinte forma: o número de empréstimos registados a 

dividir pelo número total de documentos na colecção, vezes cem (ver Quadro n.º 3 do Anexo n.º V). 
43 Calculado, com base na ISO 11620, da seguinte forma: número total de empréstimos num ano 

distribuído pelo número de pessoas na população a servir (ver Quadro n.º 4 do Anexo n.º V) – esta 

variável foi calculada com base nos dados preliminares dos Censos 2011. 
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Relativamente ao Custo por Empréstimo44, conseguimos apurar, tal como mostra a 

Figura n.º 29, que a biblioteca de Penela, devido à sua elevada taxa de 

empréstimos, consegue assegurar este serviço a um preço bastante mais baixo 

(7,38€) quando comparada com outras bibliotecas. Apurámos ainda que a 

Biblioteca de Sesimbra é o organismo que apresenta um custo mais elevado por 

empréstimo (30,28€). 

Figura 29: Custo por empréstimo 
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Com base no indicador Empréstimos por Empregado45 (ver Figura n.º 30), 

podemos determinar que as bibliotecas de Santa Maria da Feira, Faro, Penela, Vila 

Velha de Ródão e Torres Novas são as que apresentam um número mais elevado 

de empréstimos por cada funcionário num ano. 

 
Figura 30: Empréstimo por empregado 
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44 Calculado, com base na ISO 11620, da seguinte forma: despesa total corrente num ano completo a 

dividir pelo número total de empréstimos num ano (ver Quadro n.º 5 do Anexo n.º V). 
45 Calculado, com base na ISO 11620, da seguinte forma: o número de empréstimos num ano inteiro 

a dividir pelo número de empregados no mesmo período (ver Quadro n.º 6 do Anexo n.º V). 
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Por fim, segundo o indicador Percentagem da Colecção não Utilizada46, podemos 

facilmente constatar que, apesar de todas as bibliotecas apresentarem uma 

percentagem bastante significativa de colecção não utilizada, as bibliotecas que se 

destacam com resultados menos positivos são: Vila Verde, Neles, Penafiel, Gouveia, 

Albufeira, Figueiró dos Vinhos, Celorico de Basto, e Pombal. Em contra-partida, são 

as bibliotecas de Santa Maria da Feira, Faro, Penela e Vila Velha de Ródão que 

apresentam os melhores resultados. 

 

Figura 31: Percentagem da colecção não utilizada 
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Importa contudo evidenciar o seguinte: este indicador não pôde ser calculado de 

forma rigorosa, tal como gostaríamos, pois para além dos documentos em 

empréstimo, deveriam ter sido considerados também os documentos utilizados na 

biblioteca na modalidade de leitura/consulta presencial. Contudo, não nos foi 

possível averiguar esta última questão, pelo que calculámos este indicador apenas 

com base nos documentos em empréstimo. 

 

A este facto acresce ainda o seguinte: a variável número total de documentos da 

colecção deveria ter sido calculada, segundo a ISO 11620, apenas com base nos 

documentos passíveis de empréstimo (excluindo obras de referência, livros 

antigos, obras raras, etc., que por ventura façam parte do fundo documental da 

biblioteca e que não possam ser emprestadas). Como não nos foi possível 

identificar o número exacto de documentos da colecção de empréstimo, 

calculámos o referido indicador com base no número total de documentos da 

colecção da biblioteca. 
                                                 
46 Calculado, com base na ISO 11620, da seguinte forma: número total de documentos da colecção 

de empréstimo menos o número de documentos que estiveram emprestados num mês a dividir 

pelo número total de documentos da colecção, vezes cem (ver Quadro n.º 7 do Anexo n.º V). 
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Pelo exposto, o indicador Percentagem da Colecção não Utilizada, com todas as 

suas lacunas, constitui uma informação meramente indicativa, pois as 

percentagens expressas na figura a cima apresentada estão empoladas e não 

ilustram a realidade de forma rigorosa. 

 

 

Após a análise das bibliotecas em estudo, podemos pois, muito resumidamente, 

fazer um balanço final dos resultados apurados, dos quais destacamos o seguinte: 

• Das bibliotecas constantes deste estudo, dez têm os seus serviços 

certificados, seis bibliotecas estão em fase de implementação do sistema e 

uma tem o processo interrompido. Apurou-se ainda que as Bibliotecas 

Municipais de Serpa, Maia, Oeiras, Algés e Carnaxide estão certificadas, 

contudo não foi possível obter a sua resposta ao nosso questionário; 

• As bibliotecas do tipo BM1 e BM2 são as que se encontram certificadas em 

maior número; 

• Regra geral, as bibliotecas apresentam um número total de colaboradores 

inferior ao estabelecido pelas directrizes da DGLB, destacando-se as BM1 

como as bibliotecas mais desfavorecidas quanto ao número de funcionários 

que integram as suas equipas; 

• A maioria das bibliotecas inquiridas encerra ao domingo e segunda-feira de 

manhã, disponibilizando o seguinte horário semanal: das 9.30 às 19h. No 

que toca ao horário de funcionamento ao fim-de-semana (sábado), a 

maioria das bibliotecas abre às 10h e encerra às 18h – Não podemos, pois, 

deixar de frisar que é realmente importante o facto de as bibliotecas 

disponibilizarem um horário alargado de funcionamento de forma a não 

excluir nenhuma franja da população-alvo, nomeadamente a população 

activa que geralmente se encontra a trabalhar entre as 9h e as 18h ou 19h; 

• Identificámos uma grande discrepância de serviços certificados, 

nomeadamente: Atendimento; Planeamento de actividades; Tratamento 

documental; Animação e promoção da leitura; Serviço de apoio às 

Bibliotecas Escolares; Informação e comunicação; Gestão de pólos; Gestão 

da colecção; Desenvolvimento de novos projectos; Estatísticas; 
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Manutenção; Organização de eventos; Reclamações e sugestões; entre 

outros – podemos notar aqui a alguma dificuldade na definição dos serviços 

por parte das bibliotecas em estudo. 

• A Norma utilizada para implementação e certificação do SGQ foi, em todas 

as bibliotecas envolvidas neste estudo, a ISO 9001:2008; 

• Apenas quatro bibliotecas referem realizar a avaliação dos seus serviços 

com base na ISO 11620:2004; 

• Excepto uma não resposta, todas as restantes bibliotecas referem aplicar 

questionários para aferir a satisfação dos seus utilizadores; 

• Foram identificados com maior incidência, para além de outros, os 

seguintes aspectos positivos inerentes à aplicação do SGQ: Melhoria 

contínua dos serviços prestados; Uniformização dos procedimentos; 

Avaliação dos serviços; Focalização no utilizador; 

• Foram identificados com maior incidência, para além de outros, os 

seguintes aspectos negativos inerentes à implementação do SGQ: Excesso 

de burocracia; Excesso de documentação; Dispêndio de muito tempo; 

• A maioria das bibliotecas recorreu a outsourcing para implementação do 

SGQ, exceptuando um caso onde não foi necessário recorrer a este tipo de 

serviço; 

• Foram divulgadas as seguintes entidades intervenientes na implementação 

do SGQ: Iberogestão; Smartvision; Aenor; Índice Cert; SGS; Lexus; Qualix; 

Gestluz. 

• Algumas bibliotecas, principalmente do tipo BM1 e BM2, apresentam um 

número inferior de documentos (monografias para adulto, monografias 

infanto-juvenis e documentos multimédia) tendo em conta as directrizes 

apresentadas pela DGLB; 

• O tempo médio para aquisição de documentos referido pelas bibliotecas 

com SGQ implementado varia entre 1 semana e 3 meses; 

• As bibliotecas referem timings bastante distintos quanto ao processamento 

dos documentos, podendo variar entre 15 minutos e 1 mês e meio; 

• Os custos apresentados sobre as despesas anuais das bibliotecas inquiridas 

difere entre 102.692,55€ e 620.321,20 – a discrepância de valores está 

relacionada com a tipologia das bibliotecas; 
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• As bibliotecas de Penafiel, Faro, Figueiró dos Vinhos e Vila Velha de Ródão 

apresentam um maior número de visitas per capita em relação às restantes 

bibliotecas; 

• A Biblioteca Municipal de Faro (2,78€) e a Biblioteca Municipal de Torres 

Novas (4,06€) destacam-se relativamente ao menor custo por visita à 

biblioteca; 

• As bibliotecas de Santa Maria da Feira, Faro, Penela, Albufeira, Vila Velha de 

Ródão e Torres Novas são as bibliotecas que, em média, têm mais vezes os 

seus documentos em empréstimo; 

• A taxa de empréstimo per capita é superior nas bibliotecas de Penela, 

Figueiró dos Vinhos e Vila Velha de Ródão; 

• As bibliotecas de Faro (11,90€) e Penela (7,38€) apresentam um custo por 

empréstimo mais baixo do que as restantes bibliotecas. 
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5. Directrizes para Implementação de um SGQ segundo a ISO 9001 

 

“A Qualidade constitui o motor do sucesso de qualquer organização” 

Abel Pinto e Iolanda Soares 

 

Pretendemos neste capítulo apresentar algumas noções básicas sobre a 

implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade. Iremos portanto abordar 

tópicos como: benefícios de implementação do sistema; custos; etapas necessárias 

à sua implementação; suporte documental; auditorias; requisitos normativos; 

entre outros. 

 

Começaremos, contudo, por destacar que num mundo globalizado e cada vez mais 

competitivo, surgem, segundo Pinto e Soares (2010), algumas preocupações no 

âmbito da gestão das organizações, nomeadamente no que diz respeito ao 

custo/benefício resultante da procura pela satisfação do cliente e pela qualidade 

dos serviços, sendo esta questão analisada do ponto de vista do investimento 

estratégico e não como forma de minimizar custos. Neste sentido, os dois autores 

avançam que, do ponto de vista da gestão, só se pode gerir, avaliar e por sua vez 

melhorar o que se conhece (e mede), pelo que gerir pressupõe (2010): 

1. Fixação de objectivos; 

2. Planeamento de acções necessárias para atingir os objectivos; 

3. Avaliação da eficácia do que foi implementado e atingido. 

Com base na análise dos resultados, as organizações poderão traçar estratégias 

visando, por exemplo: a melhoria da sua imagem; a melhoria das competências dos 

seus colaboradores; a redução de reclamações por parte dos clientes; a redução de 

custos e gastos com materiais; entre outros (PINTO; SOARES, 2010). 

 

Nesta lógica, a implementação de um sistema de gestão da qualidade “pode ajudar 

a organização a definir, implementar, manter e melhorar estratégias pró-activas 

para identificar e resolver os problemas de qualidade antes que estes originem 

perdas ou reclamações” (PINTO; SOARES, 2010: 24). 
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Mas vejamos com maior detalhe, no subcapítulo que se segue, o que é 

concretamente um sistema de gestão da qualidade, quais as suas características e 

especificidades.  

 

 

5.1 – Considerações gerais sobre o SGQ 

 

Segundo Pinto e Soares (2010: 21), um sistema de gestão da qualidade é 

“entendido como a filosofia e prática de gestão que se traduz no envolvimento de 

todos os que trabalham na organização num processo de cooperação que se 

concretize no fornecimento de produtos e serviços que satisfaçam as necessidades 

e expectativas dos clientes”. 

 

Importa contudo esclarecer que um SGQ não é um subsistema de gestão, “pelo 

contrário, a qualidade está configurada em todos os subsistemas da organização, 

definindo para cada um deles os seus próprios critérios da qualidade, cuidando das 

relações de sinergia e interface entre eles, e possibilitando a melhoria continua, 

não só dos produtos mas, também, dos processos e, consequentemente, da 

organização (…)” (PINTO; SOARES, 2010: 21). 

 

Segundo Pinto e Soares (2010), um sistema de gestão da qualidade assenta 

sobretudo em quatro pilares, são eles47: 

• Prevenção; 

• Evidência objectiva; 

• Abordagem por processos48; 

• Abordagem sistemática (neste ponto cabem aspectos como as auditorias, a 

implementação de acções correctivas e a revisão do sistema). 

 

De acordo com os mesmos autores, podemos apontar alguns dos Benefícios 

resultantes da implementação de um SGQ (PINTO; SOARES, 2010): 

• Definição das prioridades de actuação; 
                                                 
47 Esta abordagem sistémica tem por base a metodologia PDCA (Deming). 
48 Sendo um processo um “conjunto de actividades inter-relacionadas e inter-actuantes” (PINTO; 

SOARES, 2010: 22) que decorem entre as entradas/inputs e saídas/outputs. 
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• Identificação das áreas-chave para o bom desempenho global; 

• Simplificação de circuitos e eliminação de tarefas desnecessárias e 

repetidas; 

• Definição (de forma clara e documentada) das responsabilidades e 

autoridade; 

• Aumento da motivação e envolvimento dos colaboradores; 

• Diminuição do número de erros e consequentemente do valor das perdas; 

• Melhoria da imagem; 

• Melhoria do reconhecimento público; 

• Melhoria da relação com o cliente; 

 

No entanto, apesar das inúmeras vantagens resultantes da implementação de um 

SGQ, não podemos deixar de referir que existem Custos associados à aplicação do 

sistema. Vejamos então os principais custos identificados por Pinto e Soares 

(2010): 

• Afectação do técnico responsável pela implementação do sistema; 

• Contratação de consultores (facultativo); 

• Afectação de meios materiais (gabinete, hardware, software, sala de 

reuniões, etc.); 

• Tempo dispendido pela administração no acompanhamento das várias 

actividades; 

• Tempo dispendido pelos colaboradores da equipa de projecto; 

• Tempo dispendido pelos colaboradores envolvidos na elaboração da 

documentação; 

• Investimento na formação dos recursos humanos (custo do formador, 

tempo dispendido pelos formandos, etc.). 

 

Contudo, segundo Lopes e Capricho (2007: 123), parafraseando Cruz e Carvalho 

[1998], para que seja possível “introduzir, com sucesso, um processo de mudança 

que vise a implementação da Qualidade Total, é necessário, em primeiro lugar, que 

exista uma “cultura organizacional” (…) e que o processo de qualidade seja 

realmente integrado no sistema de valores da organização”. Os autores vão mais 

além referindo que “uma das causas dos insucessos dos programas de qualidade 
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deve-se ao “esquecimento do poder da cultura” e ao modo como ela funciona” 

(2007: 131). Assim, é necessária a promoção de uma Cultura Organizacional 

virada para a Qualidade, baseada no apoio absoluto da gestão de topo, a qual, por 

sua vez deverá adoptar uma forma de liderança potenciadora de inspiração e 

motivação por parte de todos os colaboradores, permitindo desta forma a 

aplicação dos princípios e das metodologias da qualidade pela equipa (LOPES; 

CAPRICHO, 2007: 132).  

 

Tomemos, neste sentido, em atenção a declaração de Ishikawa [1995], citado por 

Lopes e Capricho (2007), o qual afirma que as organizações devem apostar antes 

de tudo nos seus colaboradores e só depois nos clientes, pois para que os 

colaboradores possam prestar efectivamente um serviço de qualidade, estes têm 

de se sentir felizes, satisfeitos e valorizados dentro da organização. Para criar uma 

nova cultura organizacional é necessário que, segundo Lopes e Capricho (2007), 

parafraseando Quinn [1996]: 

• Seja levado a cabo um diagnóstico com base numa análise focada em novos 

valores;  

• Existam líderes empenhados na mudança e prontos a dar o exemplo; 

• Seja promovida uma discussão aberta de forma a identificar e resolver 

todos os problemas em conjunto; 

• Se implemente uma metodologia de avaliação do desempenho. 

Os autores acrescentam ainda que é necessário dotar os colaboradores de 

formação de forma a criar adaptabilidade à mudança e comprometimento com a 

melhoria contínua (2007). 

 

 

5.2 – Etapas para implementação do sistema 

 

Uma vez apresentada uma panorâmica geral sobre um sistema de gestão da 

qualidade, vejamos agora como se desenvolve a sua implementação. Tomemos 

portanto em atenção as indicações de Pinto e Soares (2010: 26), os quais referem 

que a implementação de um SGQ é executada “por dez etapas que não têm 

necessariamente fronteiras estanques, ou seja, existem intersecções entre 
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actividades inseridas em etapas diferentes”. Vejamos então as Dez Etapas da 

Implementação de um SGQ identificadas pelos dois autores (2010): 

 

• Diagnóstico da Situação Actual – Nesta etapa o objectivo principal é 

conhecer o estado actual da organização no âmbito da qualidade. Devem 

essencialmente analisar-se as actividades e serviços realizados pela 

organização, identificar como são levados a cabo, e verificar quais os seus 

processos críticos. Segundo Pinto e Soares, uma forma eficaz de executar 

esta tarefa prende-se com a elaboração de fluxogramas das principais 

actividades de forma a clarificar e esquematizar os principais processos. De 

seguida, os autores referem que a organização deve realizar uma auditoria 

de diagnóstico sobre a qualidade dos processos, dos fornecedores, e dos 

produtos/serviços, identificando os requisitos normativos e o seu grau de 

cumprimento; 

 

• Sensibilização da Gestão de Topo – nesta fase, por forma a sensibilizar a 

direcção para a importância da implementação do SGQ, a gestão de topo e o 

responsável pelo projecto de implementação do sistema apresentam os 

resultados do diagnóstico inicial. Nesta fase deve ser ministrada formação 

adequada aos directores e quadros médios da organização, bem como, caso 

se verifique necessário, ao responsável pela aplicação do sistema. Devem 

igualmente ser ministradas acções de sensibilização para todos os 

colaboradores, no sentido de facilitar a sua adesão e envolvimento no 

projecto; 

 

• Política da Qualidade – Nesta etapa deverá ser definida a política para a 

qualidade tendo em conta o diagnóstico inicial, a realidade da organização, 

as suas necessidades, os pontos fortes e pontos fracos, etc.. Mais uma vez é 

fundamental assegurar o comprometimento da gestão de topo e o 

envolvimento e participação de todos os colaboradores. Segundo Pinto e 

Soares (2010: 27) “é através da política da qualidade que a gestão de topo 

formaliza o compromisso da organização em garantir que a qualidade esteja 

no topo das prioridades, articulada com a visão e estratégia da empresa (…) 
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sendo a visão da organização a espinha dorsal do sistema, e a política e 

objectivos da qualidade o seu desdobramento”; 

 

• Equipa de Projecto – Após avaliar as competências da equipa e o trabalho 

a realizar, a organização decide sobre a necessidade de contratar ou não 

ajuda externa. Segundo Pinto e Soares (2010: 27), “a maior parte das 

organizações não dispõe de nenhum especialista em sistemas de gestão da 

qualidade, pelo que é aconselhável, nesta fase, contratar, por um 

determinado período de tempo, um especialista em sistemas, a fim de a 

organização ficar com uma perspectiva mais concreta do trabalho a 

desenvolver” – os autores acrescentam ainda que, caso se verifique a 

necessidade de recorrer a ajuda externa, a organização deve, não só 

socorrer-se de consultores e formadores com experiência reconhecida, 

como também estabelecer de forma clara e inequívoca as condições 

contratuais (obrigações de ambas as partes, ritmos dos trabalhos, 

monitorização dos processos, etc.).  

A função do consultor visa essencialmente analisar problemas, estudar 

soluções, seleccionar recursos e optimizar o potencial da organização. No 

entanto, é a gestão de topo (administradores e directores) que deve decidir 

com base nas propostas do consultor e é sobre a autoridade da gestão de 

topo que as acções devem ser implementadas; 

 

• Plano de Implementação – nesta etapa, a organização define os seguintes 

tópicos: objectivos do projecto, calendarização, competências individuais 

dos elementos da equipa, responsabilidades, periodicidade das reuniões de 

acompanhamento com o representante da gestão de topo, e monitorização 

dos progressos do projecto; 

 

• Formação da Equipa de Projecto no âmbito de Sistemas de Gestão da 

Qualidade – deverá ser ministrada formação especializada a toda a equipa 

de projecto de forma a garantir que os seus elementos possuam 

competências necessárias para uma eficaz prossecução do mesmo; 
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• Planeamento – nesta fase, a organização deverá proceder à análise da 

norma e compilação da documentação interna já existente. É necessário 

melhorar, de acordo com a norma, algumas das práticas existentes de forma 

a verificar a conformidade com os requisitos, esquematizando como se 

realizam, controlam e registam as actividades; 

 

• Implementação e funcionamento – tal como temos vindo a referir, de 

forma a garantir o sucesso do sistema, é fundamental o total envolvimento 

por parte dos colaboradores da organização, os quais poderão contribuir 

com a descrição de situações e ocorrências, sugestões, ideias, etc. – para que 

tal ocorra, é de facto bastante importante a aplicação de acções de 

sensibilização e formação, nas quais deve ser divulgada a política de 

qualidade, os objectivos, as metas e o que se espera de cada colaborador. 

Segundo Pinto e Soares (2010), qualquer colaborador pode propor 

alterações ao sistema, dependendo essas alterações de aprovação. Os 

autores referem ainda que “os requisitos que não fazem parte das práticas 

quotidianas da organização têm de ser analisados e adaptados à 

organização. É necessário fazê-lo de uma forma simples e prática, sem 

esquecer a necessidade de os explicar clara e cuidadosamente aos seus 

utilizadores” (PINTO; SOARES, 2010: 29). Os dois autores acrescentam que 

nesta fase pode surgir alguma confusão devido à quantidade de documentos 

que poderá ser necessário elaborar, pelo que deixam o seguinte alerta “não 

criar papeis inúteis nem inventar formas desnecessariamente complicadas 

de evidenciar um controle, um registo…” (2010: 29). 

Por fim os referidos autores sugerem que a equipa de projecto elabore um 

boletim informativo mensal, onde constarão informações relativas ao 

desenvolvimento do projecto – esta acção é de extrema importância, pois 

permitirá incentivar não só todos os colaboradores como também a gestão 

de topo; 

 

• Verificação e Acções Correctivas – nesta fase, deverá ser levada a cabo 

uma análise crítica do sistema quanto à prossecução dos seus objectivos. 

Devem igualmente ser criados mecanismos que permitam o controlo 
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permanente do sistema de forma a monitorizar e agir sobre o mesmo 

sempre que se verifique necessário. Devem ainda ser elaborados e 

implementados procedimentos de controlo dos documentos e registos, não 

conformidades, acções correctivas/preventivas e auditorias. 

Poderão ser levadas a cabo auditorias internas, de forma a identificar 

evidências que comprovem a eficácia e conformidade do trabalho realizado, 

ou pelo contrário, que identifiquem os desvios, permitindo a sua correcção 

atempada. Esta fase termina na revisão e avaliação do sistema pela gestão 

de topo, nomeadamente no que diz respeito à análise dos resultados; dos 

indicadores de desempenho e dos objectivos traçados/atingidos. Esta fase é 

de facto importante para que a organização possa ter uma noção clara do 

que foi efectivamente atingido, e assim possa traçar novos e mais 

ambiciosos objectivos; 

 

• Certificação – segundo Pinto e Soares (2010: 29) “para a generalidade das 

organizações, esta etapa constitui a meta final de todo o processo, em que a 

entidade certificadora assegura (certifica) que o sistema cumpre os 

requisitos do referencial normativo. Assim, o sistema garante aos clientes 

(internos e externos), à gestão de topo e a todas as partes interessadas que 

as actividades da organização se processam de modo controlado e de 

acordo com o previsto”. 

 

Convém aqui abordar um pouco mais aprofundadamente o que se entende por 

Certificação. Tal como demos a entender, a certificação é o reconhecimento por 

uma terceira parte (entidade certificadora) de que o sistema implementado 

cumpre os requisitos da norma ISO 9001:2008.  

Contudo, tal como referem Pinto e Soares (2010), a certificação não deve ser 

encarada como o objectivo único decorrente da implementação de um sistema de 

gestão da qualidade, mas sim como a acção final que é levada a cabo quando o 

sistema já está em perfeito funcionamento. Os autores vão ainda mais longe e 
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acrescentam que a certificação deve ser solicitada quando o sistema “já completou 

um ciclo de Deming [PDCA49] completo e com resultados satisfatórios” (2010: 32). 

 

Podemos pois apontar, com base nas afirmações de Pinto e Soares (2010), que a 

certificação apresenta as seguintes vantagens para as organizações: 

• Atesta, junto de todos os intervenientes (colaboradores, clientes, 

fornecedores, etc.), os esforços desenvolvidos no âmbito da qualidade da 

organização; 

• Em termos de publicidade, a organização certificada poderá utilizar a marca 

da entidade certificadora nos seus documentos e em acções de 

publicidade/marketing. 

 

Qualquer organização que pretenda candidatar-se à certificação deverá elaborar 

um dossier de candidatura, enviando-o posteriormente à entidade certificadora. 

Pinto e Soares (2010) enumeram, de uma forma genérica, os seguintes 

documentos a constar no dossier: 

• Pedido de certificação dirigido à entidade certificadora – para tal deve 

recorrer-se ao preenchimento de minuta própria disponibilizada pela 

entidade certificadora; 

• Manual do sistema de gestão da qualidade e os respectivos procedimentos 

devidamente documentados (expressos nos requisitos do referencial 

normativo); 

• Organograma da organização (caso não esteja incluído no manual do 

sistema de gestão); 

• Layout simplificado das instalações (se disponível), quando se trate de 

entidades industriais; 

• Mapa ou esquema viário com a localização da organização; 

• Lista da legislação aplicável pela organização; 

• Identificação de compromissos que a organização tenha eventualmente 

subscrito; 

                                                 
49 PDCA: Plan, Do, Check, Act (Planear, Implementar, Avaliar, Melhorar) 
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• Lista dos dispositivos de monitorização e medição (com referência aos 

processos onde é utilizado e com indicação do tipo de equipamento). 

 

De forma a estabelecermos aqui uma comparação sobre as etapas necessárias à 

implementação de um SGQ, vejamos, para além de Pinto e Soares, a opinião de 

Valls (2006), parafraseando Núria Balagué Mola [2002], sobre os principais passos 

para a implementação do SGQ baseado nas normas ISO 9001:2000 direccionada 

especificamente para serviços de informação:  

• Apresentação do projecto;  

• Diagnóstico; 

• Planeamento e organização das actividades; 

• Preparação da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade; 

• Implementação dos processos; 

• Pré-auditoria de certificação; 

• Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade; 

• Manutenção e melhoria do sistema  

 

Por outro lado Slack [1999], citado por Lopes e Capricho (2007), afirma que a 

implementação da qualidade deve ser gerida como um projecto, assim o autor 

sintetiza todas estas acções em apenas cinco etapas: 

1. Analisar e Compreender o ambiente do projecto (tendo o projecto um ponto 

inicial e final bem definido, envolvendo um conjunto de metas e recursos); 

2.  Definir o projecto; 

3. Planear o projecto (definir acções previstas no tempo com vista à sua 

execução); 

4. Implementar o projecto; 

5. Controlar o projecto. 

 

Direccionando-nos agora para uma parte bastante importante da implementação 

de um SGQ, o Suporte Documental, tomemos em atenção a opinião de Pinto e 

Soares (2010: 41), os quais referem que “a espinha dorsal de qualquer sistema de 

gestão é a sua documentação”. Os autores acrescentam ainda que uma das maiores 
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dificuldades das organizações assenta sobretudo na elaboração de todo o suporte 

documental do sistema.  

 

De forma a tornar mais claro do que falamos quando nos referimos ao suporte 

documental do sistema, vejamos que tipo de documentos constituem este suporte, 

são eles: registos, especificações técnicas, procedimentos de trabalho, instruções 

de trabalho, desenhos, fluxogramas, plantas, esquemas, relatórios, normas, planos, 

amostras, entre outros (PINTO; SOARES, 2010). Contudo, há que ter cuidado para 

não tornar o sistema extremamente pesado e burocrático, pelo que “a 

documentação deverá ser a estritamente necessária e deverá ser gerida de forma 

prática, assegurando que as informações relevantes em matéria de qualidade 

chegam a todos os que dela necessitam, tendo, também ela, ser de qualidade” 

(2010: 41). 

Segundo Silva (2008), o SGQ assenta nos seguintes requisitos da documentação: 

• Política/Carta da Qualidade – consiste numa declaração clara e explícita 

quanto à política e aos objectivos da qualidade; 

• Manual da Qualidade – diz respeito a um documento que contém 

informação consistente sobre o SGQ; 

• Procedimentos – baseia-se na informação relativa à realização de 

actividades e processos. Estes documentos podem dividir-se em 

Procedimentos de Trabalho (PT), Instruções de Trabalho (IT), Desenhos e 

Normas de Instrução de Processo (NIP); 

• Planos de Qualidade – traduzem-se em documentos necessários ao 

planeamento, operação e controlo dos processos; 

• Registos – são evidências sobre as actividades e os resultados da 

organização; 

•  Especificações – documentação que determinam os requisitos: 

• Orientações – documentos que estabelecem recomendações e sugestões 

visando a melhoria dos serviços/produtos. 

 

Já segundo Pinto e Soares (2010), a documentação que sustenta um SGQ divide-se 

geralmente em quatro níveis: 
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1. Manual da Qualidade – este documento descreve o sistema de gestão da 

qualidade, define a política e estabelece a orgânica para a executar. O 

documento deverá incluir: objectivos, responsabilidades e autoridade, 

descrição da organização, descrição dos produtos/serviços e 

documentação. Por fim, deverá ser aprovado (e promulgado) pela gestão de 

topo; 

2. Procedimentos – “podem ser (ou não) de dois tipos: de sistema ou 

operacionais” (2010: 42). Os procedimentos de sistema destinam-se ao 

cumprimento, por parte da organização, dos requisitos normativos da 

qualidade, pelo que definem as linhas orientadoras e a metodologia de 

actuação. Por outro lado, os procedimentos operacionais destinam-se a 

clarificar a forma como os procedimentos do sistema se aplicam e 

desenvolvem; 

3. Instruções de Trabalho – são considerados os documentos mais práticos, 

pois descrevem detalhadamente como se realiza cada uma das actividades; 

4. Registos – são os documentos que descrevem e evidenciam os resultados 

obtidos através das actividades levadas a cabo pela organização. 

 

Conforme o fluxograma abaixo indica, todos os documentos do sistema têm 

obrigatoriamente de ser codificados, verificados, aprovados e emitidos. As cópias 

controladas devem ser entregues aos elementos constantes da lista de distribuição. 

As revisões e actualizações dão origem a novos documentos que, apesar de 

manterem o seu código inicial, terão o seu número de revisão alterado, tendo 

novamente de ser verificados, aprovados, emitidos e distribuídos. Os documentos 

obsoletos devem ser eliminados. “Os registos devem ser arquivados e devidamente 

mantidos durante os prazos previstos nos procedimentos respectivos e na 

legislação aplicável ao produto” (PINTO; SOARES, 2010: 44). 
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Figura 32: Fluxograma n.º 1: Gestão de Documentos 
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                Sim                                                                  Documento                                                                

    Lista de                                             original              obsoleto                                                                   

Distribuição                                                                      

      Arquivar 

  Registo de 

distribuição 

 

                                                                                                 Fim do prazo                 Eliminar 

                                           

                                             Fonte: PINTO; SOARES, 2010: 45 

 

Sendo, portanto, a organização certificada produtora de documentação, torna-se 

necessário abordar a questão da Gestão Documental, esta, segundo Silva (2009), 

traduz-se no “ciclo de vida completo dos documentos, tendo início no momento da 

produção, isto é em que os documentos são produzidos ou recebidos por uma 

organização (…) até à sua conservação definitiva, quando não são objecto de 

eliminação, sendo esta, a eliminação, determinada pela política de avaliação e 

selecção da documentação em uso na maior parte das organizações, vertida, no 

caso português, em portaria publicada no Diário da República, ao abrigo do 

Decreto-Lei 447/88, de 10 de Dezembro” (SILVA, 2009: 2).  

 

Neste sentido Silva (2009) defende que o “Sistema de Arquivo” tem um importante 

contributo a dar ao “Sistema de Gestão Documental” na medida em que permite 

arquivar, organizar, conservar e recuperar os documentos, durante o período de 

tempo necessário à gestão administrativa, “apoiando a tomada de decisão e a 
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obtenção de prova, de modo eficaz e eficiente” (SILVA, 2009: 2). O autor afirma 

ainda que “torna-se cada vez mais fundamental em cada organização a presença de 

know how em gestão documental, o papel de um arquivista numa qualquer 

organização, bem como a estratégia que o arquivista possa desenvolver para 

planificar e implementar um sistema de gestão documental, tal qual é definido pela 

Norma Portuguesa 4438-1-2:2005, tradução e adaptação ao contexto português da 

ISO 15489 (6 partes)” (SILVA, 2009: 4) 

 

Assim, segundo o mesmo autor, um Sistema de Gestão Documental requer a 

definição de uma Política de Gestão Documental, “aprovada pela gestão de topo e 

conhecida por toda a organização”, bem como a identificação de um “colaborador 

qualificado da equipa” responsável por dirigir a gestão dos documentos (SILVA, 

2009: 4).  

 

Neste sentido, Silva (2009), parafraseando Cruz Mundet [2006], refere que a 

Declaração da Política de Gestão Documental deve obedecer aos seguintes passos: 

• Política de Gestão Documental – consiste numa declaração de intenções 

da gestão de topo tendo em conta a sua importância estratégica para a 

organização; 

• Identificação do responsável máximo (o arquivista) – consiste na 

identificação de competências e funções, bem como na atribuição de 

recursos humanos, materiais, financeiros e outros; 

• Definição de planos e procedimentos – consiste nas ferramentas do 

sistema para levar a cabo a actuação. 

 

Resumindo, Silva (2009) defende “um modelo que pensa cada organização de 

forma sistémica e que, por sua vez, deveria contemplar quatro sub-sistemas” 

(SILVA, 2009:7): 

• Sistema de Gestão da Qualidade Total; 

• Sistema de Gestão Documental; 

• Sistema Tecnológico; 

• Sistema de Segurança. 
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Posto isto, o sistema de gestão documental deve portanto, para além de ser 

conhecido por toda a organização, ser parte integrante da mesma, constituindo 

pois um aspecto fundamental no sucesso do Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

Um outro aspecto importante do sistema de gestão da qualidade diz respeito às 

Auditorias da Qualidade. É indispensável proceder-se a uma avaliação rigorosa 

para atestar e controlar a eficácia do sistema, permitindo monitorizar o 

cumprimento dos procedimentos, métodos de trabalho, etc. – uma vez que as 

auditorias consistem no levantamento e análise dos dados de forma a verificar se 

estes se encontram de acordo com o referencial normativo, torna-se bastante mais 

fácil detectar deficiências e não conformidades com o sistema. Assim, segundo 

Pinto e Soares (2010), a organização deve implementar um programa de 

auditorias da qualidade, dotando, para tal, os auditores internos de formação 

especializada no âmbito das auditorias.  

 

Importa, contudo, referir que nem sempre as auditorias internas são bem aceites 

pelos restantes colaboradores (auditados), pelo que, de forma a facilitar a sua 

aceitação, esta actividades não deve ser encarada “como um acto de controlo 

levado à prática por uma equipa de «inspectores», mas como uma relação de ajuda 

aos responsáveis dos sectores/processos” (PINTO; SOARES, 2010: 49).  

 

Para que a auditoria seja o mais exaustiva possível, a equipa auditora deve reunir 

todos os documentos necessários para a análise dos dados e apresentação dos 

resultados, são eles: manual da qualidade, procedimentos, instruções de trabalho, 

registos, referencial normativo, legislação aplicável, projectos, etc. - pode ainda ser 

necessário complementar a analise documental com entrevistas realizadas aos 

colaboradores (PINTO; SOARES, 2010). 

 

Em termos de periodicidade com que devem ser realizadas as auditorias, esta deve 

ser definida pela organização, contudo, segundo Pinto e Soares (2010: 51), “todos 

os requisitos normativos terão de ser auditados, pelo menos, uma vez por ano”. 
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Após conclusão da auditoria, deve ser elaborado um relatório final, onde devem 

constar primeiramente os bons exemplos identificados e em seguida os itens que 

necessitam de correcção. O relatório deve ser objectivo e directo. “Por cada não 

conformidade encontrada, deverá ser aberta uma ficha de registo de não 

conformidade e acções correctivas” (PINTO; SOARES, 2010: 57). O gestor do 

sistema deve informar a administração do resultado da auditoria. 

 

Por fim, o chefe da equipa auditora deverá promover uma reunião final com o 

gestor do sistema, o representante da administração e os responsáveis dos 

processos auditados. A reunião terá como objectivo: dar a conhecer as principais 

conclusões da auditoria; auscultar o feedback dos auditados; esclarecer dúvidas; e 

agradecer a colaboração dos envolvidos no processo (PINTO; SOARES, 2010). 

 

 

5.3 – Requisitos do sistema: ISO 9001: 2008 

 

Vejamos agora um outro aspecto bastante importante e que até agora não foi 

abordado, o qual diz respeito aos Requisitos da Gestão da Qualidade expressos 

na Norma ISO 9001:2008, estes dividem-se da seguinte forma: 

 

Requisito 1 - Sistema de Gestão da Qualidade 

Requisitos gerais – aqui “a organização deve estabelecer, documentar, 

implementar e manter um sistema de gestão da qualidade e melhorar 

continuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos desta norma” 

(ISO 9001:2008). 

 

Assim, a organização deve, segundo Pinto e Soares (2010) e a ISO 

9001:2008: 

� Identificar os processos necessários ao sistema de gestão da qualidade e 

à sua implementação em toda a organização (processos necessários à 

actividade da organização; quem são os clientes de cada processo; quais as 

entradas e saídas, quais as actividades e os recursos inerentes a cada 

processo; etc.); 



121 
 

� Determinar a sequência e interacção desses processos (qual é a 

sequência das acções previstas em cada processo; como interagem entre si; 

etc.); 

� Determinar critérios e métodos necessários à eficácia das operações e do 

controlo dos processos (quais os resultados pretendidos e não pretendidos 

do processo; quais os métodos de medição, monitorização, análise e 

planeamento da qualidade; quais os métodos para a recolha de dados; etc.); 

� Assegurar a disponibilidade de recursos e de informação necessários à 

operação e monitorização dos processos (quais os recursos necessários a 

cada processo; quais os meios de comunicação; como fornecer informação 

interna e externa sobre o processo; definição de métodos de recolha de 

dados (feedback do cliente); identificação do tipo de dados e registos a 

recolher; etc.); 

� Medir, monitorizar e analisar os processos (definir a forma de 

monitorizar os processos e a satisfação do cliente; definir como analisar a 

informação, através de dados estatísticos ou outros; analisar os resultados; 

etc.); 

� Implementar acções necessárias para atingir os resultados planeados e a 

melhoria contínua dos processos (reflectir sobre a forma de melhorar os 

processos; identificar acções preventivas/correctivas a aplicar; analisar a 

eficácia das acções implementadas; etc.). 

 

Requisitos da Documentação – este sub-requisito diz respeito a toda a 

documentação inerente a um SGQ, sendo portanto subdividido da seguinte 

forma: 

 

� Generalidades - Documentos a incluir: 

• Declarações documentadas relativas à política e aos objectivos da 

qualidade; 

• Manual de Qualidade; 

• Procedimentos documentados e registos requeridos pela Norma; 

• Documentos necessários ao planeamento, à operação e ao controlo eficaz 

dos processos. 
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� Manual da qualidade – a organização deve elaborar e manter um manual 

da qualidade que inclua: 

• O campo de aplicação do SGQ incluindo detalhes e justificações sobre 

eventuais exclusões; 

• Os procedimentos documentados e estabelecidos para o SGQ; 

• A descrição da interacção entre os processos do sistema de gestão da 

qualidade. 

 

� Controlo dos documentos – todos os documentos requeridos pelo SGQ 

devem ser controlados. Os procedimentos documentados devem definir 

quem, como e quando realiza os seguintes controlos: 

• Aprovação de documentos antes de serem editados; 

• Revisão, actualização e reaprovação dos documentos; 

• Verificação e manutenção dos documentos quanto à sua legibilidade e 

clareza; 

• Identificação e distribuição controlada dos documentos externos; 

• Identificação e prevenção da utilização de documentos obsoletos; 

• Disponibilização da documentação aplicável. 

 

� Controlo dos registos – os registos (evidências) destinam-se a comprovar 

a conformidade com a norma, devendo portanto ser controlados. Neste 

sentido, a organização deve estabelecer um procedimento documentado, 

definindo os controlos necessários à identificação, armazenamento, 

protecção, recuperação, distribuição, tempo de retenção e eliminação dos 

registos. 

 

Requisito 2 - Responsabilidade da Gestão 

Este requisito pressupõe o comprometimento da gestão de topo “no 

desenvolvimento e implementação do sistema de gestão da qualidade e na 

melhoria contínua da sua eficácia” (ISO 9001:2008, p. 12). Para tal são 

estabelecidos os seguintes sub-requisitos: 
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Comprometimento da gestão – a gestão de topo deve ter os seguintes 

objectivos previstos na ISO 9001:2008: 

• Incutir na organização a importância de ir ao encontro da satisfação dos 

clientes; 

• Estabelecer a política da qualidade; 

• Assegurar que os objectivos da qualidade são estabelecidos e que os 

processos estão a ser geridos de acordo com o previsto; 

• Conduzir as revisões pela gestão; 

• Assegurar a disponibilidade dos recursos (humanos, materiais e 

financeiros). 

 

Focalização no cliente – “a gestão de topo deve assegurar que os 

requisitos do cliente são determinados e que se foi ao seu encontro, tendo 

em vista aumentar a satisfação do cliente” (ISO 9001:2008, p. 13) – para tal 

é fundamental o feedback do mesmo, quer através de inquéritos de 

satisfação, quer através de qualquer outro método de recolha de dados. 

 

Política da Qualidade – esta ferramenta deve: 

• Ser adequada à organização, tendo em conta a sua realidade, cultura, 

ambiente interno e externo, dimensão, natureza; 

• Expressar o objectivo de cumprimento dos requisitos e melhoria contínua 

da eficácia do sistema de gestão da qualidade; 

• Proporcionar um enquadramento para a definição e revisão dos objectivos 

da qualidade; 

• Ser divulgada e compreendida por toda a organização; 

• Ser revista de forma a manter-se adequada. 

 

Pinto e Soares (2010) dão aqui o seu contributo referindo que a política da 

qualidade deve “ter a capacidade de visionar o posicionamento futuro da 

organização devendo, para tal, estar articulada com a visão” (2010: 113). Os 

autores acrescentam ainda que a organização deve estabelecer a sua visão 

com base no seu posicionamento e onde quer chegar no futuro. Após a 

definição da visão, a organização está em condições de estabelecer a política 



124 
 

da qualidade e os objectivos que, segundo os autores, dizem respeito à 

forma “Como chegamos lá?” (2010: 113). 

 

Para que a Política da Qualidade seja definida e levada a cabo de forma clara 

e eficaz, a gestão de topo deve empenhar-se em assegurar todos estes 

pressupostos. Vejamos então, de forma a tornarmos a Política da Qualidade 

um conceito menos subjectivo, o exemplo dado por Pinto e Soares (2010): 

                     

                        Quadro 12: Política de Qualidade 

“A Empresa B compromete-se a: 

                              . Oferecer serviços personalizados e a melhorar continuamente a sua eficácia. 

                              . Promover acções de formação para que todos os colaboradores possam ser  

                                envolvidos e o sistema de gestão da qualidade compreendido. 

                              . Disponibilizar os recursos necessários, cumprir a legislação aplicável à sua  

                                actividade e recorrer a parcerias com fornecedores, no sentido de satisfazer as  

                                necessidades e expectativas dos seus clientes e outras partes interessadas” (2010:114) 

 

 

Planeamento – este sub-requisito deve ser assegurado pela gestão de 

topo e divide-se em: 

 

� Objectivos da Qualidade - os quais devem ser mensuráveis; 

consistentes com a política da qualidade; e estabelecidos para as 

funções e níveis relevantes. 

 

� Planeamento da qualidade – deve garantir que a gestão da qualidade 

é conduzida ao encontro dos requisitos gerais (anteriormente 

referidos) e dos objectivos da qualidade, bem como garantir a 

integridade do SGQ aquando das alterações e correcções ao sistema. 

 

De forma a levar a cabo os requisitos de planeamento, Pinto e Soares 

(2010) sugerem que seja desencadeada uma análise do posicionamento 

da organização tendo em conta a sua natureza, actividade, visão e 

estratégia – resultando daí os objectivos da qualidade. Os autores 

sugerem ainda uma previsão da necessidade de alterações ao SGQ 
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(processos e abordagem), de forma a que o “planeamento da qualidade 

se mantenha orientado para a concretização dos objectivos da 

qualidade e para a melhoria contínua do SGQ” (2010: 115).  É ainda 

acrescentado pelos autores que o planeamento da qualidade deve 

contemplar, para além dos requisitos gerais (2010): 

- A identificação dos recursos necessários (humanos, materiais e 

financeiros); 

- Os requisitos de melhoria contínua (com identificação de indicadores, 

métrica e metas); 

- Requisitos para o controlo de alterações (controlo de actualizações 

com base em datas e/ códigos de edição/revisão, bem com respectivos 

responsáveis). 

 

Vejamos o seguinte modelo, apresentado por Pinto e Soares (2010), o 

qual pode suportar um Planeamento de Qualidade:  
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               Figura 33: Mapa de Objectivos                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

  

 

                 Fonte: PINTO; SOARES, 2010: 11
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Responsabilidade, autoridade e comunicação – este sub-requisito 

divide-se em três partes: 

 

� Responsabilidade e autoridade – “a gestão de topo deve assegurar que 

responsabilidade e autoridades são definidas e comunicadas” (ISO 9001: 

2008: 14). 

 

� Representante da gestão – um membro da gestão da organização deve 

ser nomeado para desempenhar, para além de outras responsabilidades, as 

seguintes funções: 

• Assegurar que os processos do SGQ sejam estabelecidos, mantidos e 

implementados; 

• Reportar à gestão de topo o desempenho do SGQ e eventuais necessidades 

de melhoria; 

• Assegurar a difusão da consciencialização para com os requisitos do 

cliente no seio da organização. 

 

� Comunicação interna – a gestão de topo deve estabelecer processos de 

comunicação interna, constituindo um factor determinante para a eficácia 

do sistema de gestão da qualidade. 
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                                           Figura 34: Descrição das funções                                                                                                                                       
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Revisão pela gestão - Antes de avançarmos, importa aqui esclarecer o que 

se entende por ‘revisão pela gestão’, conceito que, segundo Pinto e Soares 

(2010), diz respeito a “olhar criteriosamente e ao mais alto nível para o 

desempenho do sistema de gestão da qualidade no cumprimento da política 

e dos seus objectivos” (2010: 118). Assim, a revisão pela gestão permite, 

entre outras coisas, “avaliar o grau de concretização dos objectivos do 

período anterior e, com esse dado, fixar os objectivos para o período 

seguinte (PINTO; SOARES, 2010: 118). 

 

 A ISO 9001: 2008 esquematiza este sub-requisito da seguinte forma: 

� Generalidades – “a gestão de topo deve, em intervalos planeados, rever o 

sistema de gestão da qualidade para assegurar que se mantém apropriado, 

adequado e eficaz. Esta revisão deve incluir a avaliação de oportunidades de 

melhoria e as necessidades de alteração ao sistema de gestão da qualidade, 

incluindo a política da qualidade e os objectivos da qualidade” (ISO 

9001:2008: 14). 

 

� Entrada para a revisão – segundo a ISO 9001:2008, a entrada para a 

revisão pela gestão deve incluir informação sobre: 

• Resultados de auditorias; 

• Retorno da informação do cliente; 

• Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço; 

• Estado das acções preventivas/correctivas; 

• Prossecução das acções resultantes de anteriores revisões; 

• Alterações que possam afectar o SGQ; 

• Recomendações para melhoria. 

 

� Saída da revisão – a saída da revisão deve incluir todas as acções e 

decisões relacionadas com: 

• A melhoria dos processos e da eficácia do SGQ; 

• A melhoria do produto/ serviço de acordo com os requisitos do cliente; 

• As necessidades de recursos. 
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Segundo Pinto e Soares (2010), a ISO 9001:2008 “fornece um guião de 

análise, embora não identifique como se deverá operacionalizá-lo” (2010: 

118). Os autores acrescentam que, deverá portanto ser a organização a 

definir responsabilidades em termos de tratamento prévio da informação 

(entradas), definir uma metodologia para análise dessa informação e 

estabelecer modelos adequados ao suporte das conclusões da revisão 

(saídas), nomeadamente, actas de reunião, planos de acção, impressos, 

formulários, etc. (2010) Os autores alertam para que os registos das 

revisões (entradas, análise e saídas) sejam mantidos e conservados (2010). 

 

Requisito 3 - Gestão de Recursos 

Segundo Pinto e Soares (2010), o presente requisito permite garantir e 

alocar os recursos necessários à implementação do SGQ e à melhoria 

contínua da sua eficácia, vindo a satisfação dos clientes. Assim, este 

requisito inclui os seguintes sub-requisitos: 

 

Provisão de recursos – a organização deve determinar os recursos 

necessários à implementação do SGQ, estes vão desde os recursos humanos, 

materiais e financeiros às competências técnicas dos colaboradores. 

 

Recursos humanos – este sub-requisito decompõe-se da seguinte forma: 

 

� Generalidades – os colaboradores que desempenham funções que 

afectam, directa ou indirectamente, a conformidade com os requisitos do 

produto/serviço devem possuir competências com base na “escolaridade, 

formação, saber-fazer e experiências apropriados” (ISO 9001:2008: 15). 

 

� Competência, formação e consciencialização – a organização deve, 

segundo a ISO 9001:2008: 

 • Identificar as competências necessárias para o desempenho das diversas 

funções que afectam, directa ou indirectamente, os requisitos do 

produto/serviços; 
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• Sempre que se justifique, deve ser aplicada formação (ou outras acções) 

de forma a dotar os colaboradores com as competências necessárias; 

• Avaliar a eficácia das acções implementadas; 

• Assegurar a consciencialização e sensibilização da equipa para a 

importância das acções e actividades e de como estas contribuem para que 

sejam atingidos os objectivos da qualidade; 

• Manter registos adequados e actualizados sobre a escolaridade, formação, 

saber fazer, competências e experiência dos colaboradores. 

 

Pinto e Soares (2010: 122) acrescentam ainda a necessidade de “definir 

objectivos para as acções de formação e avaliar a sua eficácia, através da 

aquisição de competências”. 

 

Veja-se, por exemplo, a Figura n.º 35 referente ao Procedimento de 

Trabalho relativo à Formação e Sensibilização. 
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          Figura 35: Procedimento de Trabalho – Formação e sensibilização 
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1. OBJECTIVO 

 Definir a metodologia e seguir para a: 

 - identificação das necessidades de formação de todos os colaboradores da organização na 

perspectiva de melhorar o seu desempenho; 

 - definição das acções de formação a realizar, de acordo com as necessidades detectadas; 

 - organização e planeamento das acções de formação. 

 

2. ÂMBITO 

Aplica-se ao sistema de gestão da qualidade assim como a todos os colaboradores que os 

utilizam. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

NP EN ISO 9001:2008. 

 

4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 

FORMAÇÃO INICIAL – visa a inserção sócio profissional do trabalhador na organização e/ou 

num novo posto de trabalho de modo a garantir a execução das suas funções. 

FORMAÇÃO DE QUALIDADE – visa a aquisição de capacidades, competências e 

conhecimentos de base que permitam a adaptação e inserção na profissão, ou no posto de 

trabalho, podendo dar origem a certificação e/ou a uma qualificação reconhecida pela 

organização. 

FORMÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO – visa a aquisição de conhecimentos e capacidades 

profissionais para a utilização de meios e técnicas específicas de uma actividade 

profissional. 

FORMAÇÃO DE RECICLAGEM E APERFEIÇOAMENTO – visa a actualização e/ou 

aprofundamento dos conhecimentos e capacidades, anteriormente adquiridos, inerentes 

ao exercício da profissão. 

ACÇÕES DE FORMAÇÃO INTERNA – são acções de formação dirigidas em exclusivo a 

colaboradores da organização, podendo ser ministradas por pessoal interno ou externo à 

empresa. 

 

Elaborado por:   Data: Verificado por:   Data: Aprovado por: Data: 

    __/__/__     __/__/__   __/__/__ 

         FONTE: PINTO; SOARES, 2010: 124 
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ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA – são acções de formação organizadas por uma entidade 

formadora externa e em que podem participar um ou mais colaboradores da organização. 

 

5. PROCESSO 

5.1. Fluxograma 

 

Actividade Responsável Critério de execução Docs 

        
                           Início       
       

       

           Levantamento das  Chefes  Durante a avaliação de desempenho, IMP 

            necessidades de formação 
 de sector  identificar as necessidades de formação. 08 

       

       

                Elaboração do plano  Responsável do  Elaborar o plano de formação e sensibili-  

         de formação e sensibilização  Sector de recursos  zação após análise das necessidades de IMP 

   humanos  formação. Este plano deverá ser  elabora- 07 

  do no final do ano para o ano seguinte.  

       

               Aprovação do plano  Representante da   Aprovar o plano durante o último  

                de formação anual  gestão  trimestre do ano anterior.  Ter em conta o    

     orçamento atribuído pela administração   

     assim como os objectivos definidos para   

  a gestão do sistema da qualidade.  

               Não       

                         Aprovado?  Gestor do sistema  Corrigir/rever o plano de formação anual   

     de acordo com as alterações   

 Corrigir/    propostas pelo representante da gestão.   

 Rever       

                                        Sim       

                                

        

        

 

 

 

 

Elaborado por:   Data: Verificado por:   Data: Aprovado por: Data: 

    __/__/__     __/__/__   __/__/__ 

       FONTE: PINTO; SOARES, 2010: 125 
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Actividade Responsável Critério de execução Docs 
        
        
   Representante  Divulgar em reunião de direcção o plano   

                    Divulgar o plano  da gestão   a todos os responsáveis da empresa.   

        

        

                 Gestão do plano  Responsável do   Executar as acções de formação conforme   

                     de formação  sector de recursos  planeado.   

   humanos  Seleccionar as entidades formadoras    

     de acordo com os critérios:   

     • Conhecimento na área de aplicação   

         do curso.   

     • Utilização de formadores qualificados   

         (qualificações e experiências).   

     Actualizar o plano de formação conforme   

     as necessidades.   

        

        

                          Avaliação   Recursos  Fazer a avaliação da formação tendo IMP 

                       da formação humanos  como dados os elementos constantes 09 

    das fichas de avaliação da acção de IMP 

     formação preenchidas pelos formandos. 10 

        

   Recursos humanos/     

                         Avaliação   responsável  De acordo com o descrito ponto 5.4    

                   de competências   hierárquico  deste procedimento.   

        

        

                Arquivar os registos  Recursos humanos  De acordo com o estabelecido   

                      de formação    no procedimento «gestão e controlo dos    

     documentos e registos».   

        

        

                              Fim    

       

        

 

 

 

Elaborado por:   Data: Verificado por:   Data: Aprovado por: Data: 

    __/__/__     __/__/__   __/__/__ 

         FONTE: PINTO; SOARES, 2010: 126 
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5.2. Organização da formação 

Na realização da formação, deverá ser garantido o preenchimento de uma ficha de 

presenças e de sumários pelo formador. No fim da formação interna, o formador entregará 

ao responsável pelos recursos humanos a ficha de presença e sumários correctamente 

preenchida. No caso da formação ter sido administrada por uma entidade exterior à 

organização serão solicitados certificados individuais de formação, que serão entregues ao 

responsável dos recursos humanos. 

 

5.3. Actualização do registo individual de formação 

O sector de recursos humanos é responsável pela actualização do registo individual de 

formação de acordo com a ficha de presenças ou cópia de certificados individuais 

recebidos. Junto de cada ficha individual de formação, o RH arquivará a cópia do certificado 

individual correspondente, ou uma cópia da ficha de presença. 

No caso de formação por entidade exterior, esta fornece um certificado individual de 

formação. Após recepção do certificado, o RH igualmente deverá, manter uma cópia e 

fornecer ao respectivo colaborador o original. 

 

5.4.  Avaliação de competências 

A avaliação de competências adquiridas na sequência da acção de formação pode ser 

efectuada de diferentes formas dependendo da estrutura da Acção de Formação. 

Se a acção de formação for composta por um teste final, os resultados obtidos permite 

aferir a sua eficácia e, consequentemente, a aquisição da competência. 

Se a acção de formação não tiver exame final haverá um período de aplicação de novos 

conhecimentos e a avaliação será efectuada, mediante o cumprimento, ou não, dos 

objectivos que motivaram a formação, pelo responsável hierárquico ou durante a 

realização de auditorias internas. Nestes casos a metodologia a adoptar será definida por 

acção de formação antes da realização da mesma. 

 

6. DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

PQ/GQ/08 – Gestão e controlo dos documentos e registos. 

IMP 07 – Plano de formação e sensibilização. 

IMP 08 – Levantamento de necessidades de formação. 

IMP 09 – Ficha de avaliação da formação. 

IMP 10 – Listas de presenças e sumários. 

Elaborado por:   Data: Verificado por:   Data: Aprovado por: Data: 

    __/__/__     __/__/__   __/__/__ 

          FONTE: PINTO; SOARES, 2010: 127 
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Infra-estruturas – segundo a ISO 9001:2008, a organização deve 

estabelecer, facultar e manter as infra-estruturas necessárias ao seu bom 

funcionamento. Assim, a organização deve disponibilizar espaços de 

trabalho, meios adequados, equipamento de hardware e software, e ainda 

serviços de apoio, tais como comunicação e sistemas de informação. 

 

Ambiente de trabalho – a organização deve estabelecer e gerir um 

ambiente de trabalho (factores físicos, ambientais, psicológicos, sociais e 

outros) que permita aos colaboradores atingirem a conformidade com os 

requisitos do serviço. 

 

Requisito 4 - Realização do Produto 

Segundo a ISO 9001:2008, este requisito permite definir e planear os 

processos necessários à realização do produto/serviço, bem como 

desenvolver e implementar formas eficazes de comunicação com os 

clientes. Vejamos então os vários sub-requisitos em que se subdivide o 

presente requisito: 

 

Planeamento da realização do produto – a organização deve estabelecer: 

• Objectivos da qualidade e requisitos associados a cada produto/serviço; 

• Processos, documentação e recursos associados ao produto/serviço; 

• Acções relativas à verificação, validação, monitorização, medição e 

inspecção; 

• Registos necessários à produção de evidências relativas aos processos de 

realização e ao produto/serviço, de forma a verificar se estes vão de 

encontro aos requisitos definidos. 

 

Processos relacionados com o cliente – segundo Pinto e Soares (2010: 

132), “a organização deve identificar as necessidades dos seus clientes” de 

forma a transformar essas necessidades em características do 

produto/serviço. Neste sentido, a ISO 9001:2008 reforça que a organização 

deve determinar: 
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� Os requisitos relacionados com o produto/serviço – o qual prevê que a 

organização deva identificar os requisitos especificados pelo cliente; os 

requisitos não declarados pelo cliente; os requisitos regulamentares e 

estatutários aplicáveis ao produto; bem como qualquer outro requisito 

considerado necessário pela organização. 

 

� A revisão dos requisitos relacionados com o produto/serviço – é 

portanto fundamental que os requisitos relacionados com o 

produto/serviço sejam revistos, devendo esta revisão acontecer antes do 

comprometimento da organização no fornecimento do produto ou da 

prestação do serviço. Além disso, a organização deverá assegurar que: 

• “Os requisitos do produto estão definidos; 

• Os requisitos do contrato ou encomenda diferentes dos anteriormente 

expressos são resolvidos; 

• A organização tem aptidão para ir ao encontro dos requisitos” (ISO 

9001:2008: 16). 

A norma determina ainda que, sempre que os requisitos forem alterados, a 

organização deve assegurar que os respectivos documentos são corrigidos e 

que os colaboradores tomam conhecimento das respectivas alterações. 

 

� Comunicação com o cliente – a organização deve tomar a 

responsabilidade de definir e implementar formas eficazes de comunicação 

com os clientes, essencialmente no que toca aos seguintes aspectos:  

• Informações sobre o produto/serviço;  

• Questionários; 

• Processamento dos pedidos/encomendas; 

• Feedback ao cliente, incluindo reclamações. 

 

 Concepção e desenvolvimento - Este sub-requisito divide-se da seguinte 

forma: 
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� Planeamento da concepção e do desenvolvimento – a organização deve 

planear e controlar a concepção e o desenvolvimento do produto/serviço, 

devendo a organização, durante esse processo, definir: 

• As etapas da concepção e do desenvolvimento 

• As revisões, verificações e validações que seja adequadas a cada etapa de 

concepção e de desenvolvimento; 

• Os responsáveis pelo processo de concepção e desenvolvimento. 

 

� Entradas para a concepção e desenvolvimento – devem ser definidas as 

entradas referentes aos requisitos dos produtos/serviços e mantidos os 

registos. Assim, as entradas devem ser documentadas e incluir: 

 • Requisitos funcionais e de desempenho; 

 • Requisitos legais e regulamentares; 

• Informação resultante de concepções anteriores; 

• Outros requisitos importantes. 

 

� Saídas da concepção e do desenvolvimento – devem ser apresentadas 

permitindo a verificação, por comparação, de que os requisitos de entrada 

foram alcançados. Neste sentido, as saídas da concepção e do 

desenvolvimento devem: 

• Ir ao encontro dos requisitos das entradas; 

• Fornecer informação adequada para comprar, produzir e fornecer o 

produto/serviço; 

• Conter ou referir critérios de aceitação do produto/serviço; 

• Especificar as características do produto/serviço essenciais à sua 

utilização. 

 

� Revisão da concepção e do desenvolvimento – a organização deve 

realizar sistemática e planeadamente revisões para: 

• Avaliar a capacidade dos resultados (produto/serviço) no que toca ao 

cumprimento dos requisitos e à satisfação do cliente; 

• Identificar problemas e propor as acções e alterações necessárias; 
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� Verificação da concepção e do desenvolvimento – a organização deve 

certificar-se que: 

• As saídas da concepção e desenvolvimento foram de encontro aos 

requisitos das entradas; 

• Os resultados das verificações são registados e mantidos. 

 

� Validação da concepção e do desenvolvimento – segundo a ISO 

9001:2008 a validação tem como objectivo garantir que o produto/serviço 

se adequa ao fim a que se destina e é realizado de acordo com os requisitos. 

Nesse sentido, os registos dos resultados da validação devem ser mantidos. 

Pinto e Soares (2010: 134) acrescentam que “podem ser considerados como 

critérios de validação, a avaliação do desempenho, durabilidade, segurança, 

fiabilidade e manutibilidade” do produto/ serviço. 

 

� Controlo de alterações na concepção e no desenvolvimento – a 

organização deve: 

• Identificar, documentar, controlar e registar as alterações à concepção e 

desenvolvimento; 

• Rever, verificar e validar todas as alterações, as quais devem ser 

aprovadas antes da implementação; 

• Avaliar o efeito dessas alterações; 

• Garantir que os registos às alterações são mantidos. 

 

Compras - Este subcapítulo concretiza-se da seguinte forma: 

 

� Processo de compra – a organização deve: 

 • Assegurar que o produto/serviço fornecido está de acordo com os 

requisitos; 

• Avaliar e seleccionar fornecedores; 

• Estabelecer critérios para selecção, avaliação e reavaliação; 

• Manter os registos dos resultados das avaliações e de quaisquer acções 

necessárias resultantes das avaliações. 
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Segundo Pinto e Soares (2010: 135), os critérios para selecção e avaliação 

de fornecedores devem ser associados a metodologias objectivas “que 

permitam, claramente, comparar os fornecedores em fase de selecção e, 

posteriormente, durante o seu desempenho” 

 

� Informação de compra – deve descrever o produto a ser comprado 

incluindo: 

• Requisitos para aprovação do produto, de procedimento, processos e 

equipamentos; 

• Requisitos para qualificação do pessoal; 

• Requisitos do SGQ. 

 

� Verificação do produto comprado – a organização deve implementar 

acções de verificação e inspecção de forma a assegurar que o produto 

comprado está de acordo com os requisitos de compra. 

 

Produção e fornecimento do serviço - Segundo a ISO 9001:2008, “a 

organização deve planear e levar a cabo a produção e o fornecimento do 

serviço sob condições controladas” (ISO 9001:2008: 19). Essas condições 

controladas devem portanto incluir: 

• Informação descritiva sobre as características do produto; 

• Instruções de trabalho ajustadas; 

• Equipamento apropriado; 

• Equipamento de monitorização e de medição; 

• A implementação de acções de monitorização e medição; 

• Actividades de liberação do produto, de entrega e após a entrega. 

 

Pinto e Soares (2010: 139) acrescentam ainda que as condições controladas 

devem incluir “pessoas com competências adequadas (isto é, habilitações 

literárias, experiência e formação)”. 

 

Os autores estabelecem ainda que a organização deve definir os requisitos 

para a realização do produto e assegurar que tem capacidade para os 
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cumprir, nomeadamente, capacidade para: formar e alocar colaboradores 

com as competências necessárias; estabelecer um sistema de comunicação 

eficaz e determinar práticas para prevenção e correcção de problemas 

(PINTO; SOARES, 2010). 

 

Com base na ISO 9001:2008, a organização deve ainda proceder à 

verificação dos processos de produção e de fornecimento de serviços 

assegurando-se, através de monitorização e medição, que o 

produto/serviço não apresenta deficiências. Contudo, quando algumas 

deficiências apenas se manifestem após venda do produto ou fornecimento 

do serviço, a organização deve proceder à validação dos processos de forma 

a demonstrar a sua capacidade para atingir os resultados. 

 

Deve ser assegurada a rastreabilidade dos produtos/serviços, isto é, em 

qualquer uma das fases de realização (expedição, recepção, instalação, etc.) 

o produto/serviço deve ser identificado, de forma a permitir um domínio 

sobre o mesmo e simultaneamente identificar eventuais não 

conformidades. 

 

A organização deve garantir ainda que toda a propriedade do cliente 

(incluindo a intelectual) é protegida e usada em conformidade ao longo do 

tempo. Sempre que a propriedade do cliente, na posse da organização, for 

perdida, danificada e inutilizada, esta situação deve imediatamente ser 

registada e reportada ao cliente. 

 

O produto/serviço deve ser preservado até ao seu destino final, isto é, a 

organização deve estabelecer a identificação, manuseamento, embalagem, 

armazenamento e protecção do produto/serviço desde a sua expedição até 

ao seu destino final. 

 

Controlo dos equipamentos de medição e monitorização (EMM) - A 

organização deve determinar que todos os equipamentos de medição e 
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monitorização estão ajustados ao desempenho da sua função. De forma a 

garantir resultados válidos, os equipamentos de medição devem: 

• Ser calibrados e/ou verificados regularmente ou antes de serem 

utilizados;  

• Ser ajustados ou reajustados sempre que necessário; 

• Possuir identificação sobre o estado de calibração; 

• Ser salvaguardados de ajustes que possam comprometer o resultado da 

medição; 

• Ser protegidos de danos durante o processo de manuseamento, 

manutenção e armazenagem. 

 

A organização deve ainda manter os registos dos resultados de calibragem e 

verificação, bem como registar e avaliar a validade dos resultados das 

medições anteriores, sempre que o equipamento seja detectado como não 

conforme com os requisitos. Neste caso a organização deve implementar 

acções adequadas aos equipamentos e produtos/serviços afectados. O 

software utilizado para monitorização e medição de requisitos deve, 

igualmente, ser submetido a avaliações periódicas. 

 

Requisito 5 - Medição, Análise e Melhoria 

Generalidades - O presente requisito tem como objectivo o planeamento e 

a implementação dos processos de monitorização, medição, análise e 

melhoria - factores essenciais para demonstrar: 

• A conformidade do produto/serviço; 

• A conformidade com o SGQ; 

• A melhoria contínua da eficácia do SGQ. 

 

 Monitorização e medição - Este sub-requisito compila-se da seguinte 

forma: 

 

� Satisfação do cliente – a organização deve monitorizar a percepção do 

cliente quanto ao produto/serviço ter ido ao encontro das suas 

expectativas. Neste sentido, a organização deve definir as formas de obter e 
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analisar essa informação, a qual servirá de base à implementação de acções 

correctivas e de melhoramento. 

 

Esta informação pode ser obtida da seguinte forma: inquéritos de satisfação 

do cliente; feedback do cliente quanto à qualidade do produto/serviço no 

acto da entrega/fornecimento; reclamações; elogios; inquéritos de opinião; 

etc. 

 

� Auditoria interna – a organização deve conduzir auditorias internas 

periodicamente de forma a verificar se o SGQ: 

• Se encontra em conformidade com as disposições planeadas; com os 

requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008; e com os requisitos dos SGQ 

estabelecidos pela própria organização; 

• Se encontra devidamente implementado e mantido. 

  

A organização deve elaborar um programa de auditorias (ver Figura n.º 36) 

que tenha em conta: 

• O estado e a importância dos processos relativos a cada uma das áreas a 

serem auditadas; 

• Os resultados das auditorias anteriores; 

• A definição dos critérios, o âmbito, a frequência e os métodos a serem 

aplicados aquando da auditoria; 

• A selecção dos auditores (os quais devem basear-se em critérios de 

objectividade e imparcialidade na condução das auditorias, e não devem 

auditar o seu próprio trabalho); 

 

A organização deve ainda documentar as responsabilidades e requisitos 

necessários à condução das auditorias, bem como estabelecer registos e 

reportar resultados (ver Figura n.º 37), devendo os mesmos ser mantidos. 

Por fim, a gestão responsável pela área auditada deve imediatamente 

assegurar que são implementadas, caso se verifique necessário, acções 

correctivas de forma a eliminar as não conformidades e as suas causas. De 
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seguidas as acções implementadas deverão ser verificadas e reportados os 

resultados dessa verificação. 

 

Figura 36: Plano de auditoria 

Logotipo da 
organização 

Plano de auditoria 

 

1. Objectivo da auditoria:             
          
                
2. Âmbito da auditoria:        
          
                
3. Critérios da auditoria e documentos de referência:     
          
                
4. Requisitos a auditar:        
          
            
            
5. Equipa auditora (EA):   6. Data da auditoria   7. Duração da auditoria: 
         1 dia   
            
            
8. Plano da auditoria:             
          
  09H30 Reunião de abertura - sala de reuniões     
  09H45 Realização da auditoria - análise documental    
  12H30 Almoço       
  13H30 Fábrica - departamento de produção     
  15H00 Armazém       
  16H00 Reunião da equipa auditora     
  16H30 Reunião de fecho - sala de reuniões     
           
9. Observações             

Para as reuniões de abertura e de encerramento, a equipa auditora solicita a presença dos responsáveis dos  

sectores auditados.        
          
          
10. O auditor coordenador:   Data:   Distribuição:   
            
                

IMP 31  Edição: 05      
 FONTE: PINTO; SOARES, 2010: 158 
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 Figura 37: Relatório da auditoria 

Logótipo da 
organização 

 
 Relatório da auditoria 

 

1. Responsáveis contactados             
           
Nome:      Função:    
           
           

2. Sectores e requisitos auditados           
           
Sectores:     Requisitos:    
           
                
3. Equipa auditora         
          
                
4. Documentos de referência        
          
                
6. Âmbito da auditoria        
          
                
7. Comentários e 
agradecimentos        
A equipa agrdece ao(s) departamento(s) na pessoa(s) dos seus responsáveis…   
a disponibilidade e colaboração dispensadas no decurso da auditoria.     
                
8. Relatório         
          
  8.1. Introdução         
          
  8.2. Resumo da auditoria        
          
  8.3. Pontos positivos        
          
  8.4. Não conformidades/observações por requisito auditado     
                
9. Anexos ao relatório        
          
          

Data: __/__/__ 
Rubrica dos 
auditores:           

        
IMP 33 Edição: 05       

 FONTE: PINTO; SOARES, 2010: 159 
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� Monitorização e medição dos processos – segundo a NP EN ISO 

9001:2008, a organização deve, sempre que se justifique, aplicar métodos 

de monitorização e medição aos processos que integram o SGQ, permitindo 

assim confirmar se estes vão ao encontro dos objectivos traçados, assim 

como dos requisitos e da satisfação do cliente. 

 

Para tal, a organização deve “definir a monitorização que permita a 

avaliação do desempenho de cada processo e, assim, poder evidenciar, de 

forma objectiva, a melhoria contínua e a capacidade de satisfazer os 

objectivos previamente definidos” (PINTO; SOARES, 2010: 160). Tal poderá 

traduzir-se, quando aplicável, na definição de evidências quantificáveis 

através de indicadores. 

 

Segundo Pinto e Soares (2010), os indicadores devem ser relacionados e 

adequados à actividade, os quais podem ser medidos, por exemplo, através 

de rácios (taxas ou percentagens). Os autores acrescentam que o objectivo é 

permitir a comparação da sua evolução ao longo do tempo, e ainda avaliar o 

desempenho dos processos através da aproximação ou do desvio às metas 

estabelecidas. 

 

Sempre que os processos não atinjam os resultados esperados, a 

organização deve avaliar e implementar acções correctivas visando a sua 

melhoria contínua. 

 

� Monitorização e medição dos produtos/serviços  – a organização deve: 

• Monitorizar e medir as características do produto; 

• Estabelecer registos que permitam verificar a conformidade com os 

requisitos do produto e os critérios de aceitação; 

• Identificar responsabilidades e autoridades pela liberação do 

produto/serviço ao cliente; 

• Assegurar que o produto/serviço não é liberado até que tenham sido 

concluídas todas as disposições planeadas, excepto se aprovada por 

entidade autorizada ou pelo cliente. 
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Controlo do produto/serviço não conforme - A organização deve 

assegurar que o produto/serviço não conforme com os requisitos é 

devidamente detectado e impedido de chegar ao cliente. Neste sentido deve 

ser documentado: 

• A identificação, controlo, correcção e/ou eliminação do produto não 

conforme; 

• As responsabilidades e autoridades para o tratamento do produto/serviço 

não conforme. 

 

Devem ser mantidos os registos relativos às não conformidades, bem como 

às suas acções subsequentes e respectivas autoridades. 

 

Análise de dados - “A organização deve determinar, recolher e analisar 

dados apropriados para demonstrara adequação e eficácia do sistema de 

gestão da qualidade e para avaliar onde pode ser efectuada a melhoria 

contínua (…)” do sistema (NP EN ISO 9001:2008: 23). Para tal devem ser 

colhidos dados da monitorização e da medição, bem como de outras fontes 

de interesse. 

 

Assim, a análise dos dados deve incluir informações relacionadas com: 

• A satisfação do cliente; 

• A conformidade com os requisitos do produto/serviço; 

• As características e tendências dos processos e dos produtos/serviços, 

incluindo acções preventivas e correctivas; 

• Os fornecedores. 

 

Melhoria - Segundo a NP EN ISO 9001:2008, este requisito baseia no 

seguinte: 

 

� Melhoria contínua – a organização deve ter como objectivo a melhoria 

contínua da eficácia do sistema, para tal deve fazer uso dos seguintes 

instrumentos: 

• Política da qualidade; 
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• Objectivos da qualidade; 

• Resultados das auditorias; 

• Análise dos dados; 

• Acções correctivas; 

• Acções preventivas; 

• Revisão pela gestão. 

 

A estes instrumentos, Pinto e Soares (2010) acrescentam os indicadores de 

desempenho e metas estabelecidas. 

 

� Acções correctivas – é importante que a organização desenvolva acções 

para corrigir e eliminar as causas das não conformidades. Assim, a 

organização deve definir um procedimento documentado de forma a 

estabelecer requisitos para: 

• Registar e rever as não conformidades (incluindo reclamações); 

• Identificar as causas das não conformidades; 

• Avaliar a necessidades de implementar acções de forma a que não se 

voltem a verificar repetições das não conformidades; 

• Definir e implementar as acções correctivas adequadas a cada tipo de não 

conformidade; 

• Registar os resultados das acções implementadas; 

• Avaliar e rever a eficácia das acções correctivas aplicadas. 

 

� Acções preventivas – a organização deve prever potenciais não 

conformidades e identificar e/ou implementar acções para eliminar as suas 

causas, visando prevenir ou reduzir a probabilidade de que de facto 

ocorram não conformidades. Neste sentido, deve ser definido um 

procedimento documentado para: 

• Identificar potenciais não conformidades e as respectivas causas; 

• Avaliar a necessidade de acções para prevenir a ocorrência de não 

conformidades; 

• Definir e implementar as acções necessárias; 

• Registar os resultados das acções implementadas; 
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• Avaliar e rever a eficácia das acções preventivas empreendidas. 

 

 

5.4 – Certificação de competências dos profissionais 

 

Uma vez apresentados os requisitos para implementação de um SGQ segundo a 

nome NP EN ISO 9001: 2008, passaremos, por fim, a abordar um outro aspecto 

igualmente importante e que, como tal, não deve ser descurado. Este diz respeito 

às Competências, quer dos gestores quer dos colaboradores, as quais devem ser 

bem identificadas no seio das organizações com SGQ implementado de modo que 

essa mesma organização possa conduzir eficazmente a sua actividade. 

 

Mas, antes de mais, importa aqui clarificar o que entendemos por competências. 

Segundo Correia (2003: 12), “é necessário distinguir entre qualificação e 

competência. A noção de qualificação tem tido um lugar privilegiado na relação 

entre o sistema produtivo e o sistema de ensino e formação (…)”, por outro lado, o 

conceito de competência “produz-se e desenvolve-se no campo de interacção dos 

percursos de socialização, formação e experiência profissional” (CORREIA, 2003: 

13), manifestando-se no desempenho profissional, não significando apenas ‘saber 

fazer’, mas também ‘saber o que fazer’ e ‘como fazer’. 

 

Em 1998 foi criado o Referencial das competências dos profissionais europeus de 

informação e documentação50, o qual associa níveis de competências (saber e saber-

fazer) e aptidões (saber-ser) ao desempenho das várias funções e 

responsabilidades. Pois actualmente, mais do que deter certificados de formações 

e cursos superiores, importa acima de tudo comprovar que essas formações 

acrescentaram de facto capacidades e competências ao individuo e, que essas 

competências o ajudarão no exercício da sua profissão. Assim, o referencial pode 

constituir uma importante ferramenta à qual as bibliotecas com SGQ 

implementado poderão recorrer, visando assim identificar e definir as 

                                                 
50 Elaborado, no âmbito do projecto DECIDoc, pela European Council of Information Associations 
(ECIA). 
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competências necessárias para o desempenho das várias funções e 

responsabilidades. 

 

Na sequência do anteriormente exposto, Correia (2003: 9) refere que o Referencial 

“pode servir de âncora para, com base nas competências identificadas, as 

entidades formadoras oferecerem aos trabalhadores do sector melhores 

possibilidades de formação contínua, permitindo-lhes adquirir as novas 

competências tornadas necessárias pelo aparecimento de novas ocupações, bem 

como actualizar e melhorar as competências adquiridas, facilitando a sua 

progressão na carreira”. 

 

O Referencial apresenta, portanto, trinta e três domínios de competências 

agrupados em cinco categorias, as quais passamos a apresentar muito 

sumariamente: 

1. Informação – esta categoria apresenta, entre outros, tópicos como: 

•••• Relação com os utilizadores e clientes; 

•••• Compreensão do meio profissional; 

•••• Pesquisa de informação; 

•••• Concepção de produtos e serviços; 

•••• Tratamento físico dos documentos; 

•••• Etc. 

 

2. Tecnologias – este grupo decompõe-se nas seguintes competências: 

• Concepção informática de sistemas de informação documental; 

• Desenvolvimento informático de aplicações; 

• Tecnologias da informação e comunicação; 

• Tecnologias da internet; 

• Etc. 

 

3. Comunicação – este grupo é composto competências como: 

• Comunicação oral; 

• Comunicação escrita; 

• Comunicação interpessoal; 
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• Prática de uma língua estrangeira; 

• Etc. 

 

4. Gestão – o presente grupo apresenta as seguintes competências: 

• Gestão global da informação; 

• Marketing; 

• Gestão de projecto e planificação; 

• Diagnóstico e avaliação; 

• Gestão de recursos humanos; 

• Etc. 

 

5. Outros saberes – este grupo caracteriza-se pela competência denominada 

de Saberes Complementares. 

 

Cada uma das competências constantes nos cinco grupos, apresenta uma escala de 

quatro níveis, os quais passamos a descrever: 

 

• Nível 1: Sensibilização – Corresponde meramente ao simples uso de 

ferramentas por parte do colaborador. Apresenta necessidade de 

desenvolvimento ao nível da cultura geral de base em um ou mais domínios, 

nomeadamente ao nível do vocabulário básico e no desenvolvimento de 

algumas tarefas práticas. 

 

• Nível 2: Conhecimento das práticas – o colaborador sabe utilizar 

ferramentas básicas, mostra aptência para executar tarefas especializadas 

ou repetitivas/mecanizadas, e consegue transmitir informações e 

instruções práticas. Apresenta uma sintonia entre o saber-fazer prático. E é 

capaz de colaborar com especialistas dos domínios em causa. 

 

• Nível 3: Domínio das ferramentas – o colaborador conhece a existência 

das técnicas, sabe defini-las e domina a sua utilização. Consegue interpretar 

e analisar uma ocorrência, bem como emitir uma opinião sobre uma 

possível adaptação/alteração da tarefa e criar uma ferramenta. Mostra 
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capacidade para escolher e aplicar acções simples em actividades ou tarefas 

complexas. 

 

• Nível 4: Domínio das metodologias – o colaborador utiliza uma 

determinada técnica, mas mostra capacidade em aplicá-la noutras 

circunstâncias, ajustá-la a outras áreas e ainda desenvolver técnicas mais 

elaboradas tendo em vista a obtenção de melhorias. É capaz de desenvolver 

instrumentos de trabalho e novos produtos; adoptar uma visão estratégica 

e global da sua actividade; e compreender a complexidade das situações, 

podendo encontrar soluções adequadas e originais. 

 

Apesar das competências e dos conhecimentos (saber e saber-fazer) serem 

bastante importantes, existe ainda outro aspecto igualmente importante que diz 

respeito às aptidões – estas traduzem-se no comportamento (disposições, naturais 

ou adquiridas) apropriado ao bom exercício da profissão. 

 

Assim, o Referencial identifica e descreve vinte aptidões principais, das quais, 

segundo a ocupação/função de cada colaborador, algumas serão mais, ou menos, 

necessárias do que outras. 

 

Vejamos então algumas das aptidões identificadas no Referencial: 

• Autonomia; 

• Capacidade de Comunicação; 

• Disponibilidade; 

• Empatia; 

• Espírito de Equipa; 

• Aptidão para a negociação; 

• Sentido pedagógico; 

• Espírito de análise; 

• Espírito de critica; 

• Perseverança; 

• Rigor; 

• Capacidade de adaptação; 
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• Capacidade de decisão; 

• Etc. 

 

Por fim, o Referencial identifica Níveis de Qualificação - conceito entendido por 

consistir na posse de um determinado nível de competências necessárias ao 

exercício de uma profissão e respectivas funções. Isto é, o nível de qualificação de 

determinado profissional é representativo das suas “competências 

(essencialmente técnicas), o grau de complexidade das operações a realizar, o grau 

de autonomia, decisão e antecipação da pessoa em questão” (European Council of 

Information Associations, 2005). 

 

Vejamos então os quatro Níveis de Qualificação dos profissionais de informação, 

apresentados pela European Council of Information Associations (2005) no 

Referencial das competências dos profissionais europeus de informação e 

documentação: 

 

• Nível 1 – Assistente de Informação-Documentação: o profissional deve 

ter alguma formação e conhecimentos básicos sobre as regras, normas e 

métodos da profissão. Trabalha sob a responsabilidade de um profissional 

mais qualificado e deve saber executar uma ou mais tarefas, aplicando as 

regras que aprendeu. Deve demonstrar aptidões como: adaptação, espírito 

de curiosidade e perseverança; 

 

• Nível 2 – Técnico de Informação-Documentação: o profissional deve ter 

uma formação que lhe proporcione um bom conhecimento das regras, 

normas, métodos e princípios da profissão. Deve saber aplicá-las com 

autonomia e conhecimento de causa, bem com saber interpretá-las e 

adaptá-las em diferentes contextos. Revela capacidade para assegurar a 

execução de diversas tarefas. Pode coordenar uma pequena equipa de 

colaboradores. Demonstra autonomia, respondendo perante o seu superior 

hierárquico e tendo em conta as suas instruções. São-lhe reconhecidas 

aptidões como: espírito de equipa, confidencialidade e rigor com que 

executa as tarefas que lhe são destinadas; 
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• Nível 3 – Gestor de Informação-Documentação: o profissional deve 

apresentar uma formação teórica e prática que lhe proporcione um 

conhecimento profundo das regras, normas, métodos e princípios da 

profissão. É capaz de organizar e fazer funcionar um sistema complexo de 

informação, aplicando os vários tipos de recursos e técnicas. Tem 

capacidade para dirigir equipas de trabalho, gerir orçamentos e coordenar 

projectos. Demonstra capacidade de inovação e antecipação. Deve possuir 

aptidões como: sentido de organização, espírito de decisão e iniciativa; 

 

• Nível 4 – Perito de Informação-Documentação: o profissional deve, antes 

de mais, possuir todas as características de um Gestor de Informação-

Documentação. A isto acresce um conjunto de conhecimentos e 

experiências particularmente aprofundados numa especialização ou em 

especializações complementares, que lhe dão capacidades para avaliar 

situações e desenvolver soluções para novos problemas. A sua experiência 

como perito deve ser, comprovadamente, diversificada e longa. Detém 

capacidade para levar a cabo auditorias documentais, executar peritagens e 

intervir como consultor junto de outras organizações. É reconhecido pelos 

seus pares e partilha a sua experiência e conhecimentos nos meios de 

comunicação científica: revistas especializadas, conferências, etc. Apresenta 

aptidões como: capacidade de análise e se síntese, capacidade de 

comunicação e sentido pedagógico. 

 

Segundo Ochôa (2004: 97), a “gestão de competências é uma área crucial nos 

serviços de informação, estando ligada à gestão do conhecimento e à gestão da 

formação ao longo da vida profissional”. Traduzindo-se esta última na aprendizagem 

formal, aprendizagem não-formal e aprendizagem informal, sendo ainda 

reconhecida a importância da aprendizagem experiencial, em “todos os contextos da 

vida (lifewide) e ao longo da vida (lifelong)” (OCHÔA, 2004: 97). 

 

A mesma autora refere que “a teoria do capital humano considera que indivíduos 

com diferentes níveis de formação implícita e explícita podem ser considerados 
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equivalentes no acesso a um mesmo posto de trabalho, sendo a qualificação não 

somente garantida pela obtenção de um diploma profissional mas também pelo 

processo de formação de cada indivíduo e pela experiência profissional (OCHÔA, 

2004: 97). A autora acrescenta ainda que um exemplo desta dinâmica é o Modelo 

Europeu do Curriculum Vitae, onde são consideradas competências ao nível da 

experiência profissional e da formação académica e profissional. (OCHÔA, 2004). 

 

Assim, Ochôa (2004) defende que a gestão de competências deve ser enquadrada 

numa análise do ciclo de vida da carreira dos profissionais. Apontando, portanto, as 

seguintes fases inerentes à gestão de competências ao longo da trajectória 

profissional: 

 

• Estágio inicial na carreira – alguns cursos de Ciências Documentais 

possuem estágios profissionalizantes visando completar um ciclo de 

aprendizagem teórica e prática. É, portanto, nesta altura que os estagiários 

devem tomar conhecimento do Referencial de Competências de forma a 

estruturarem as suas opções no mercado de trabalho. Além disso, a 

organização que o recebe deve definir um programa de competências de 

informação em coordenação com os estabelecimentos de Ensino Superior de 

forma a consolidar a aprendizagem efectuada, constituindo esta questão 

numa mais-valia para a organização, pois permitir-lhe-á desenvolver 

competências de formação no seio da sua equipa. Segundo Ochôa (2004: 

102) a metodologia adoptada tem por base a “escolha das competências mais 

distintas daquela organização e no desenvolvimento de um plano de estágio”, 

contribuindo para o desenvolvimento de competências de socialização 

(assimilação de práticas existentes, padrões de comportamento, etc.) e de 

execução que lhe permitirão desempenhar papéis em diversos domínios 

(OCHÔA, 2004); 

 

• Socialização de novos membros – segundo Ochôa (2004: 102) o 

“desenvolvimento das competências começa por ser individualizado mas 

rapidamente é partilhado por mais elementos, através do processo de 

socialização”. Este processo, segundo Ochôa (2004), diz respeito à 
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aprendizagem relativa ao sistema de valores da organização, normas e 

padrões de comportamento, os quais fazem parte da identidade e da cultura 

organizacional. A autora destaca ainda que se trata do “processo que 

transformar membros do exterior em membros participativos e efectivos 

duma organização” (OCHÔA, 2004: 102). Nesta altura o comportamento do 

novo membro poderá posicionar-se numa destas situações: rejeição de todos 

os valores e normas, criatividade individual e conformismo – segundo Ochôa 

(2004, parafraseando Schein (1988), a primeira e a última situação resultam 

do fracasso do processo de socialização, sendo a criatividade individual a 

posição mais difícil e a que gera maior conflito. 

A autora acrescenta ainda que, a partir dos nove meses de integração é então 

possível falar de conhecimento, o qual se manifesta de várias formas e se 

desenvolve em tempos diferentes: numa primeira fase está patente o 

conhecimento sobre o grupo; numa segunda fase vigora o conhecimento 

sobre as tarefas desempenhadas; e numa terceira e última fase estamos 

perante o conhecimento relativo à organização (OCHÔA, 2004: 103); 

 

• Percurso de mobilidade, aperfeiçoamento e especialização – “esta fase 

corresponde ao período de profissionalização, uma vez estabilizada a escolha 

da carreira” (OCHÔA, 2001: 103). Contudo, esta é também a altura onde pode 

surgir o abandono da escolha inicial por falta de vocação ou outros motivos; 

sendo também a altura onde pode surgir a mudança de posto de trabalho ou 

de organização, visando encontrar um cargo que melhor se adeqúe às suas 

expectativas. Segundo Ochôa (2004: 104), “nesta fase, a reflexão sobre os 

níveis e áreas de competências é crucial e a utilização do referencial é 

determinante para a gestão da carreira, criando oportunidades de 

crescimento e desenvolvimento de novos interesses”; 

 

• Reconversão profissional – nesta fase, por maior que seja a acumulação de 

competências que o profissional tenha adquirido ao longo da vida, pode 

acontecer que estas estejam desactualizadas. Surge então a necessidade de 

reajustar e reforçar essas competências, bem como a necessidade de adquirir 

novas competências. Segundo Ochôa (2004: 104) “a matriz de competências 
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individuais é essencial para o profissional nesta fase da carreira pois permite 

demonstrar as competências adquiridas noutros contextos da vida e que 

podem ser potencializadas no local de trabalho”; 

 

• Final de carreira – segundo Ochôa (2004: 104), “a carreira de um 

profissional de informação tem sido pautada, na última década, pelo 

surgimento de novas competências”. Assim, nesta fase da carreira, o percurso 

do profissional deveria ser alvo de um “estudo de carreiras” no sentido de se 

“avaliar a importância dos ciclos de competências, a sua duração e 

importância para todo o grupo profissional” e até para se detectarem, caso se 

verifiquem, grau de obsolescência profissional. (OCHÔA, 2004: 104). 

 

Segundo Ochôa (2004), no ano de 2004, a INCITE, a BAD e a APDIS encontravam-se 

a estudar o modelo de implementação para a certificação profissional, o qual foi 

lançado na Europa nesse mesmo ano no âmbito das actividades da ECIA. Ochôa 

(2004: 104), sugeriu ainda que o modelo adaptado à realidade portuguesa seria 

“composto pela validação de doze competências de nível 5 por um período de três 

anos”. A autora acrescenta que “a construção de metodologias de gestão de 

competências num serviço de informação passa pela elaboração de matrizes 

individuais de competências para cada membro da equipa e pelo manual de 

competências para toda a equipa (…) para a organização deve ser elaborada a Carta 

de Competências Organizacionais” (OCHÔA, 2004: 105). 

 

Vejamos então no que consistem estes três instrumentos: 

 

• Matriz de Competências  - consiste na monitorização do desenvolvimento 

das competências dos profissionais de informação, identificando as 

competências existentes e as competências a desenvolver na equipa. Deve 

ser construída uma matriz individual para cada membro da equipa e uma 

matriz colectiva, permitindo a elaboração de planos de formação adequados às 

necessidades diagnosticadas (OCHÔA, 2004: 105). 

 

• Manual de Competências - é, segundo Ochôa (2004. 105), “um instrumento 
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de gestão necessário ao desenvolvimento de competências, baseado numa 

análise do inventário de competências identificadas no Referencial Europeu”. 

O manual identifica competências estratégicas de acordo com as funções-

chave, os objectivos e as actividades. Para cada função-chave são 

apresentadas competências correspondentes, as quais são validades com 

base na avaliação de desempenho (OCHÔA, 2004). 

 

• Carta de Competências - consiste, segundo Ochôa (2004: 105), numa 

“ferramenta estratégica integrada no processo de gestão de competências, 

visando apresentar publicamente as competências profissionais e 

organizacionais que o torna diferente no mercado de informação. Deve ser 

elaborado pelo responsável do serviço em estreita colaboração com a sua 

equipa”. 

 

 

Posto isto, importa, por fim, clarificar que os tópicos apresentados neste capítulo 

são apenas algumas das questões a ter em conta para levar a cabo uma eficaz 

implementação de um sistema de gestão da qualidade. Cabe, portanto, a cada 

organização definir e percorrer o seu caminho em direcção à excelência, 

perseguindo sempre o objectivo da sua superação e melhoria contínua. 
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Conclusão 

 

 

Procurámos, ao longo deste estudo, não só reflectir e aprofundar o nosso 

conhecimento sobre a temática da gestão da qualidade no âmbito das bibliotecas 

públicas portuguesas, como também recolher elementos que nos permitam 

comprovar e, consequentemente, chamar a atenção para as potencialidades deste 

modo de gestão, num contexto cada vez mais incerto e exigente. 

 

Como já referimos anteriormente, a Gestão da Qualidade consiste num modelo de 

gestão, inicialmente, aplicado ao sector empresarial, sendo posteriormente, 

aquando da comprovação dos seus resultados, adoptado pela Administração 

Pública, verificando-se rapidamente uma forte adesão a esta forma de gestão. 

 

Devemos, contudo, ter presente que a implementação de um Sistema de Gestão da 

Qualidade deve ser integrado na cultura organizacional, não sendo apenas função 

do Gestor da Qualidade, mas de todos os colaboradores – sendo a organização vista 

como uma unidade sistémica onde todos trabalham para a melhoria contínua dos 

serviços/produtos e para a satisfação dos seus clientes. 

 

Assim, este modo de gestão poderá dar um importante contributo no desempenho 

das bibliotecas públicas, transformando-as em organizações de qualidade, com 

uma visão estratégica bem definida, com procedimentos de trabalho normalizados, 

com objectivos e metas devidamente traçados e, acima de tudo, bem aceites e 

reconhecidas no seio da comunidade onde estão inseridas. 

 

Foi, portanto, neste sentido que trilhámos um longo e sinuoso caminho, o qual 

chega agora ao fim, permitindo-nos destacar as seguintes considerações finais: 

 

Ao que conseguimos apurar, existem actualmente: 

• Quinze bibliotecas públicas portuguesas de âmbito municipal certificadas 

(mas apenas dez aceitaram fazer parte desta investigação, sendo esta 

amostra constituída por BM1, BM2 e BM3); 
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• Seis bibliotecas públicas com sistema de gestão da qualidade 

implementado e a trabalhar para a certificação; 

• Uma biblioteca que já esteve envolvida num SGQ, mas que neste momento 

tem o processo interrompido. 

 

Constatou-se que, apesar de serem bibliotecas com SGQ implementado, algumas 

apresentam um número total de funcionários e um número de documentos 

(infantis, juvenis, adulto e multimédia) inferior aos valores mínimos estabelecidos 

pela Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB) – o que poderá por ventura 

colocar em causa a qualidade dos serviços. 

 

Verificou-se ainda que, apesar de serem bibliotecas normalizadas, apenas quatro 

das bibliotecas em estudo utilizam os indicadores da ISO 11620 para proceder à 

avaliação do seu desempenho, sendo que cada uma utiliza os seus próprios 

indicadores e métricas, o qual impossibilita uma fiel e justa comparação entre si. 

 

Um outro aspecto bastante interessante de analisar, prende-se com o facto de que, 

quando questionadas sobre os indicadores utilizados para avaliação dos seus 

serviços, as bibliotecas apenas nos referem indicadores de Qualidade (satisfação 

do utilizador, etc.), de Quantidade (n.º de empréstimos, n.º de actividades de 

promoção de leitura, etc.) e de Tempo (prazo para fornecimento de fotocópias; 

prazo para emissão do cartão de leitor, etc.) – não sendo, portanto, apresentados 

indicadores relativos aos Custos. 

 

Para além dos vários aspectos positivos decorrentes da implementação do SGQ, 

podemos perceber que foram referenciados em maior quantidade os seguintes:  

• Melhoria contínua dos serviços; 

• Uniformização dos procedimentos; 

• Avaliação dos serviços; 

• Focalização no utilizador/cliente. 

 

Em contra-partida e apesar de terem sido apresentados aspectos negativos em 

menor número face aos positivos, podemos destacar os seguintes: 
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• Excesso de burocracia durante a implementação do SGQ; 

• Excesso de documentação; 

• Dispêndio de tempo; 

• Resistência à mudança. 

 

Vejamos agora um dos objectivos principais desta dissertação, o qual consistia em 

responder à seguinte questão: Quais os benefícios que a implementação de um SGQ 

traz às bibliotecas públicas portuguesas de âmbito municipal? 

Ou seja, quisemos perceber quais as evidências que nos permitem aferir que de 

facto a implementação de um SGQ traz efectivamente benefícios à organização. 

Apesar de ter sido bastante difícil obter resposta a esta questão, conseguimos 

apurar os seguintes benefícios registados pelas bibliotecas em estudo: 

• Melhoria da qualidade do serviço; 

• Melhoria ao nível do atendimento; 

• Melhoria em termos de padronização e uniformização de procedimentos, 

tarefas e documentos; 

• Melhoria na satisfação dos utilizadores; 

• Melhoria em termos do envolvimento de toda a equipa; 

• Melhoria ao nível da taxa de reclamações (diminuiu) quando comparada 

com o nº de visitas diárias; 

• Melhoria ao nível do registo de utilizadores na biblioteca (aumento 

progressivo de visitas à biblioteca e inscrições de utilizadores); 

• Melhoria em termos de redução de tempo dispendido no tratamento 

técnico (catalogação, classificação, indexação, etc.). 

 

Podemos, portanto, afirmar que existe uma notória dificuldade em aferir a 

melhoria do sistema com base em dados concretos. Isto é, sabe-se que existe uma 

melhoria da qualidade dos serviços, no entanto, desconhece-se a percentagem. 

Verifica-se uma melhoria em termos de redução de tempo de respostas, mas 

desconhece-se o número de dias. Sabe-se que existe um maior envolvimento por 

parte dos colaboradores, no entanto desconhece-se a percentagem. Verifica-se que 

existe uma redução de tempo relativo ao tratamento documental, no entanto, 

desconhece-se o número de minutos/horas... 
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A segunda questão que quisemos também aqui escrutinar, constituindo outro dos 

principais objectivos deste trabalho de investigação, foi a seguinte: Será que a 

implementação do SGQ se traduz efectivamente no aumento da satisfação dos 

clientes das bibliotecas públicas municipais?  

Com base nos dados apurados junto das bibliotecas em estudo, podemos pois 

afirmar que a resposta a esta questão é positiva. Ou seja, foi-nos possível 

comprovar que o grau de satisfação dos utilizadores aumenta após a certificação, 

sendo, maioritariamente, atribuído ao desempenho da biblioteca o grau de Bom e 

Muito Bom. Contudo, em alguns casos, um ano ou dois após a certificação, o grau 

de satisfação diminui ligeiramente e volta depois a aumentar nos anos seguintes – 

uma das possíveis justificações para esta questão prende-se com o facto de existir, 

após a implementação do SGQ, um maior conhecimento da organização e controlo 

dos processos, o que conduz a uma fácil detecção de anomalias e consequentes 

acções correctivas, facto este que poderá, por ventura, provocar um conjunto de 

situações que possam contribuir para um desempenho menos positivo das 

bibliotecas em causa. 

 

Ao longo deste estudo, pudemos ainda comprovar a percepção das bibliotecas em 

relação às diferenças antes e depois da implementação do SGQ. Apenas a título de 

exemplo, podemos aqui enumerar algumas: 

• ANTES DO SGQ: 

- Não são produzidas evidências; 

- O utilizador não é incentivado a dar opiniões nem a reclamar; 

- A resolução de problemas é feita de modo empírico; 

- O planeamento é menor; 

- A estratégia não é coerente; 

- Não existe um esforço contínuo de melhoria; 

- A biblioteca não está sujeita a auditorias e consequentes avaliações 

externas. 

 

• DEPOIS DO SGQ: 

- Existe o registo e manutenção de evidências; 
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- A biblioteca passa a estar sujeita a um processo de avaliação externo 

periódico; 

- Existe um incremento ao nível da organização dos serviços; 

- Existe um esforço interno de auto-avaliação (elaboração e lançamento de 

questionários de avaliação da satisfação de utilizadores); 

- Existe uma maior colaboração/participação da equipa, pois todos estão 

envolvidos e trabalham para o mesmo objectivo. 

 

Importa ainda referir que, ao longo de todo o estudo, a única dificuldade 

encontrada prendeu-se com a dificuldade na obtenção das respostas por parte de 

algumas bibliotecas, em alguns casos foi necessário submeter vários pedidos de 

colaboração, noutros foi necessário aguardar bastante tempo pelo envio das 

respostas e, por vezes, após a recepção das respostas, surgia a necessidade de 

solicitar alguns esclarecimentos sobre as informações menos claras. Contudo, com 

alguns telefonemas e alguma perseverança, estas questões foram rapidamente 

ultrapassadas – o que não deixa de ser curioso tratando-se de bibliotecas com SGQ 

implementado e, consequentemente, com todos os processos normalizados. 

 

Por fim, resta-nos apresentar algumas questões que ficaram por explorar, não 

sendo portanto possível neste trabalho obter resposta sobre elas, quer por razões 

temporais, quer por razões de falta de elementos. Passamos então a apresentar 

alguns tópicos que gostaríamos de, no futuro, ver respondidos: 

• Seria bastante pertinente termos apresentado aqui um estudo de caso, 

acompanhando as diversas fases da implementação de um sistema de 

gestão da qualidade numa biblioteca pública de âmbito municipal. Este 

facto permitir-nos-ia compreender melhor as especificidades decorrentes 

da implementação de um SGQ enquadrado num subsistema tão específico 

como o que nos coube aqui tratar. Seria ainda uma mais-valia no que diz 

respeito à apresentação de pistas/sugestões que permitam guiar outras 

bibliotecas na condução deste processo. 

• Seria igualmente interessante, apesar de não ser especificamente esse o 

nosso objecto de estudo, termos explorado um pouco mais a questão do 

desempenho das bibliotecas públicas com base na ISO 11620:2004. É uma 
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tarefa que não se adivinha nada simples, pois nem sempre é fácil obter 

informações tão específicas junto das bibliotecas, mas seria certamente um 

trabalho bastante interessante, permitindo comparar e avaliar o 

desempenho das bibliotecas públicas portuguesas envolvidas em SGQ. 

• Um outro aspecto, ao qual levantámos o véu, mas que acabou por ficar em 

aberto, diz respeito às evidências que nos permitem constatar que a 

implementação de um SGQ trás efectivamente melhorias às bibliotecas 

públicas. Isto é, apurámos que se comprovam várias melhorias decorrentes 

da implementação do sistema, contudo, ficam por identificar evidências 

concretas que nos permitam aferir exactamente em que é que se traduzem 

essas melhorias. Por exemplo, não basta dizer que houve redução em 

termos de tempo dispendido no tratamento técnico, importa, acima de tudo, 

saber qual foi essa redução em termos de tempo. Não basta afirmar que se 

registaram melhorias no que refere ao aumento de novos utilizadores, 

importa, acima de tudo, saber qual a percentagem. Entre muitos outros 

aspectos que poderíamos aqui identificar. 



166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 
 
 



167 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anexo I – Matriz do Questionário 
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Anexo II - Dados Relativos à Actividade das Bibliotecas 
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A presente tabela mostra-nos uma grande dispersão do número de colaboradores 

das várias bibliotecas em estudo.  

 

Estas apresentam ter entre 6 e 45 

funcionários, pelo que, por uma 

questão de facilitar a leitura optámos 

por agrupar esta variável em classes 

(respeitando as directrizes da DGLB), 

conforme apresentado no Quadro n.º 

10 do capítulo 4 deste estudo. 

 

Tabela n.º 1: N.º Total de colaboradores 

2 11,8 11,8

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

2 11,8 11,8

1 5,9 5,9

2 11,8 11,8

1 5,9 5,9

2 11,8 11,8

1 5,9 5,9

2 11,8 11,8

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

17 100,0 100,0

6

7

8

9

12

15

21

22

24

26

34

45

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 

Seguindo a mesma lógica de pensamento, ou seja, devido à discrepância da 

quantidade de Técnicos Superiores, de Assistentes técnicos e de Assistentes 

Operacionais (como podemos ver nas tabelas a abaixo apresentadas), optámos 

igualmente por agrupar estas três variáveis em classes. 

 

      Tabela n.º 2: N.º de Técnicos Superiores 

7 41,2 41,2

3 17,6 17,6

1 5,9 5,9

2 11,8 11,8

1 5,9 5,9

2 11,8 11,8

1 5,9 5,9

17 100,0 100,0

1

2

4

5

7

10

14

Total

N %
Percentagem

Válida

 

 

Tabela n.º 4: N.º de Assistentes Operacionais 

2 11,8 11,8

2 11,8 11,8

2 11,8 11,8

2 11,8 11,8

6 35,3 35,3

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

17 100,0 100,0

1

2

3

4

6

8

17

23

Total

N %
Percentagem

Válida

 

 

    

    Tabela n.º 3: N.º de Assistentes Técnicos 

2 11,8 11,8

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

2 11,8 11,8

2 11,8 11,8

2 11,8 11,8

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

1 5,9 5,9

17 100,0 100,0

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

14

15

18

Total

N %
Percentagem

Válida
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Como podemos verificar na tabela abaixo apresentada, o número de utilizadores 

das bibliotecas em estudo varia entre 1.828 e 25.018 utilizadores. 

 
Tabela n.º 5: N.º de utilizadores inscritos 

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

15 88,2 100,0

2 11,8

17 100,0

1828

1915

2520

3000

4500

4862

5045

5500

6008

9462

11367

12397

12768

17504

25018

Total

99

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 

 
O número médio de visitas à biblioteca por mês varia entre 250 a 29.520 visitas. 

Assim, de modo a facilitar a leitura dos dados, e respeitando as directrizes da 

DGLB, decidimos agrupar esta variável em categorias, como podemos ver no 

Quadro no 10 do Capitulo n.º 4. 

 

Tabela n.º 6: N.º médio de visitas por mês 

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

2 11,8 14,3

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

14 82,4 100,0

3 17,6

17 100,0

250

400

500

1000

1300

1800

2112

5000

5731

10381

10970

15000

29520

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida
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Devido à grande diversidade de quantidades de monografias apresentadas (entre 

6.800 e 101.858 títulos monográficos), optámos por agregar esta categoria em 

classes. 

Tabela n.º 7: N.º de monografias 

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

16 94,1 100,0

1 5,9

17 100,0

6800

9617

15000

17273

30000

33029

34134

34199

35920

44529

45371

46597

63000

75420

99532

101858

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 
 

 
 
Optámos por agregar igualmente em classes, as seguintes variáveis: N.º de 

Publicações Periódicas; N.º de Livros Infantis; N.º de Livros Juvenis; N.º de CD; N.º 

de DVD. 

Tabela n.º 8: N.º de publicações periódicas 

1 5,9 7,7

1 5,9 7,7

1 5,9 7,7

1 5,9 7,7

1 5,9 7,7

1 5,9 7,7

1 5,9 7,7

1 5,9 7,7

1 5,9 7,7

1 5,9 7,7

1 5,9 7,7

1 5,9 7,7

1 5,9 7,7

13 76,5 100,0

4 23,5

17 100,0

19

20

25

30

150

239

338

425

455

790

908

1003

5000

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida
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Tabela n.º 9: N.º de livros infantis 

1 5,9 9,1

2 11,8 18,2

1 5,9 9,1

1 5,9 9,1

1 5,9 9,1

1 5,9 9,1

1 5,9 9,1

1 5,9 9,1

1 5,9 9,1

1 5,9 9,1

11 64,7 100,0

6 35,3

17 100,0

1521

2000

2900

3029

3686

4972

6683

12500

18041

35618

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 

 

Tabela n.º 10: N.º de livros infantis por 

categorias 

3 17,6 27,3

3 17,6 27,3

1 5,9 9,1

4 23,5 36,4

11 64,7 100,0

6 35,3

17 100,0

até 2.000

2.001 - 4.499

4.500 - 5.999

>= 6.000

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 

Tabela n.º 11: N.º de livros juvenis 

1 5,9 10,0

1 5,9 10,0

1 5,9 10,0

1 5,9 10,0

1 5,9 10,0

1 5,9 10,0

1 5,9 10,0

1 5,9 10,0

1 5,9 10,0

1 5,9 10,0

10 58,8 100,0

7 41,2

17 100,0

1988

2092

2200

3000

3598

4000

4972

6750

18041

49712

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 
 

 

Tabela n.º 12: N.º de livros juvenis por 

categorias 

1 5,9 10,0

5 29,4 50,0

1 5,9 10,0

3 17,6 30,0

10 58,8 100,0

7 41,2

17 100,0

até 2.000

2.001 - 4.499

4.500 - 5.999

>= 6.000

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida
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Tabela n.º 13: N.º de CD 
CDs

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

16 94,1 100,0

1 5,9

17 100,0

145

220

349

400

444

487

797

828

941

1262

1340

1485

1580

2000

4115

5082

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

 
 
 

 

 

 

Tabela n.º 14: N.º de DVD 

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

1 5,9 6,3

16 94,1 100,0

1 5,9

17 100,0

360

447

450

528

537

700

1190

1800

1941

1969

2095

2252

2646

2791

2893

3500

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida

O número médio de empréstimos por mês varia entre 175 a 8170. Daí optarmos 

por agregá-los em categorias. 

 

Tabela n.º 15: N.º médio de empréstimos por mês 

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

1 5,9 7,1

14 82,4 100,0

3 17,6

17 100,0

175

350

400

438

450

500

608

1000

1200

1707

2000

2775

3500

8170

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida
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O número de actividades por ano apresentado pelas bibliotecas em estudo, varia 

entre 7 e 872 actividades, pelo que, também aqui, optámos por agrupá-las em 

classes. 

Tabela n.º 16: N.º actividades por ano 

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

2 11,8 13,3

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

1 5,9 6,7

15 88,2 100,0

2 11,8

17 100,0

7

9

12

30

40

60

90

100

136

192

200

342

363

872

Total

N/R

Total

N %
Percentagem

Válida
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Anexo III - Procedimento de Trabalho (PT): Atendimento de 

Referência 

[FONTE: Câmara Municipal de Torres Novas - Biblioteca] 

 
 
 
 



 

 

PROCEDIMENTO INTERNO 

 

 

Atendimento de Referência 

 
 

175 
 

a) Objectivo  

Referenciar a informação pertinente às questões do utilizador. 

 

b) Âmbito  

Aplicável aos sectores sala do conhecimento, infantil e audiovisuais. 

 

c) Definições  

Definições contidas na norma NP EN ISO 9001: 2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e 
Vocabulário.  
 

 

d) Abreviaturas  

GIB – Gestão integrada de bibliotecas  
AT – Assistente técnico 
RP – Responsável pelo processo 
SGQ – Sistemas de gestão da qualidade 
 
 
e) Responsáveis pelo processo:  

 
 Categoria profissional  Nome 

1º. Assistente técnico Maria Armanda Teixeira 
2º.  Assistente técnico Maria Alexandra Rodrigues 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado Por: ______________ Aprovado Por: _______ _______ Página 1/3 

Mod…0 



 

 

PROCEDIMENTO INTERNO 

 

 

Atendimento de Referência 
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f) Modo de Proceder  

 

Fluxograma 
 

 

 

Elaborado Por: ______________ Aprovado Por: _______ _______ Página 2/3 

Mod…0 

 

2. 

3. 

4. 
Não 

Sim 

Não 

Sim 

Solicitação 1. 

Pesquisa 
Assistida? 

Localização 
de 

documentos? 

Pesquisa Assistida 

Acompanhamen
to? 

Pesquisa Autónoma 

Acompanhamento 

Finalização 

Sim 

Não 

Informação: GIB, contador, 

registos manuais 



 

 

PROCEDIMENTO INTERNO 

 

 

Atendimento de Referência 
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Acção Resp. Suporte 
1. Tratar do pedido do utilizador. Caso se trate de pesquisa assistida e existam 
utilizadores em espera, solicitar ao utilizador que aguarde e proceder ao atendimento 
dos utilizadores em espera. 

RP GIB e 
regulamento 

2. Efectuar a pesquisa assistida, por pesquisa no GIB ou outro recurso, e informar o 
utilizador de todos os recursos disponíveis in loco ou remoto para requisição e/ou 
consulta para a solicitação em causa. Informar que a requisição ou reserva do 
documento (caso não disponível) deve ser efectuada no balcão de atendimento e 
apenas para utilizadores inscritos. 

 
RP 

 
GIB 

3. Fornecer, caso solicitado, as informações que são necessárias para se proceder à 
localização do documento. 

RP GIB 

4. Acompanhar o utilizador ao local onde se encontra(m) o(s) documento(s) 
pretendido(s), excepto se este manifestar a não necessidade de acompanhamento, e 
explicar o plano de cotação, assegurando assim a progressiva autonomização de 
utilização dos recursos. 

 
RP 

GIB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: ______________ Aprovado Por: _______ _______ Página 3/3 

Mod…0  
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Anexo IV - Instrução de Trabalho (IT): Circuito Documental – 

Tratamento de Monografias 

[FONTE: Câmara Municipal de Vila Verde - Biblioteca] 
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Anexo V - Calculo dos Indicadores de Desempenho: ISO 11620:2004 
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      Quadro n.º 1: Visitas à Biblioteca per capita 

  N.º Total de visitas/ano População a servir (censos 2011) TOTAL 

Vila Verde 12000 47768 0,25 

Nelas 25344 14002 1,81 

SM Feira 131640 139393 0,94 

Penafiel 354240 72258 4,90 

Faro 180000 58051 3,10 

Gouveia 6000 14089 0,43 

Albufeira 3000 40657 0,07 

F. Vinhos 15600 6148 2,54 

C. de Basto 4800 20104 0,24 

V.V. Ródão 12000 3579 3,35 

Pombal 21600 55183 0,39 

Portimão 60000 55818 1,07 

Sesimbra 68772 49183 1,40 

T. Novas 124572 79500 1,57 

 

 

              Quadro n.º 2: Custo por Visita à Biblioteca 

  Despesa Total/ano N.º de visitas/ano TOTAL 

Faro 500000 180000 2,78 

Penela 106332     

F. Vinhos 150312,52 15600 9,64 

V.V. Ródão 102692,55 12000 8,56 

Portimão 359103 60000 5,99 

Sesimbra 620321,2 68772 9,02 

T. Novas 505752,68 124500 4,06 

 

 

    Quadro n.º 3: Movimento da Colecção de Empréstimo 

  N.º de empréstimo/ano N.º total da Colecção (s/ periódicos) TOTAL 

Vila Verde 4200 24824 0,17 

Nelas 5256 39916 0,13 

SM Feira 98040 146509 0,67 

Penafiel 4800 86207 0,06 

Faro 42000 46457 0,90 

Gouveia 6000 20580 0,29 

Penela 14400 11630 1,24 

Albufeira 24000 41500 0,58 

F. Vinhos 7296 42374 0,17 

C. de Basto 2100 103336 0,02 

V.V. Ródão 12000 12697 0,95 

Pombal 5400 83100 0,06 

Sesimbra 20484 47683 0,43 

T. Novas 33300 51070 0,65 

 



 

182 
 

 
  

      Quadro n.º 4: Empréstimos per capita 

  N.º de empréstimo/ano N.º de pessoas na população a servir TOTAL 

Vila Verde 4200 47768 0,09 

Nelas 5256 14002 0,38 

SM Feira 98040 139393 0,70 

Penafiel 4800 72258 0,07 

Faro 42000 58051 0,72 

Gouveia 6000 14089 0,43 

Penela 14400 5980 2,41 

Albufeira 24000 40657 0,59 

F. Vinhos 7296 6148 1,19 

C. de Basto 2100 20104 0,10 

V.V. Ródão 12000 3579 3,35 

Pombal 5400 55183 0,10 

Sesimbra 20484 49183 0,42 

T. Novas 33300 79500 0,42 

 

                 Quadro n.º 5: Custo por Empréstimo 

  Despesa Total/ano N.º de empréstimo/ano TOTAL 

Faro 500000 42000 11,90 

Penela 106332 14400 7,38 

F. Vinhos 150312,52 7296 20,60 

V.V. Ródão 102692,55 12000   

Portimão 359103     

Sesimbra 620321,2 20484 30,28 

T. Novas 505752,68 33300 15,19 

 

              

          Quadro n.º 6: Empréstimos por empregado 

  N.º de empréstimo/ano N.º de Empregados TOTAL 

Vila Verde 4200 12 350 

Nelas 5256 9 584 

SM Feira 98040 26 3771 

Penafiel 4800 15 320 

Faro 42000 21 2000 

Gouveia 6000 7 857 

Penela 14400 6 2400 

Albufeira 24000 22 1091 

F. Vinhos 7296 8 912 

C. de Basto 2100 9 233 

V.V. Ródão 12000 6 2000 

Pombal 5400 15 360 

Sesimbra 20484 45 455 

T. Novas 33300 24 1388 
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Quadro n.º 7: Percentagem da Colecção não utilizada 

  N.º total da Colecção (s/ periódicos) N.º de empréstimo/mês Sub-Total TOTAL 

Vila Verde 24824 350 24474 98,59 

Nelas 39916 438 39478 98,90 

SM Feira 146509 8170 138339 94,42 

Penafiel 86207 400 85807 99,54 

Faro 46457 3500 42957 92,47 

Gouveia 20580 500 20080 97,57 

Penela 11630 1200 10430 89,68 

Albufeira 41500 2000 39500 95,18 

F. Vinhos 42374 608 41766 98,57 

C. de Basto 103336 175 103161 99,83 

V.V. Ródão 12697 1000 11697 92,12 

Pombal 83100 450 82650 99,46 

Sesimbra 47683 1707 45976 96,42 

T. Novas 51070 2775 48295 94,57 

 
 



 

184 
 

 Bibliografia 

 

 

ANTÓNIO, Nelson Santos; TEIXEIRA, António (2009) – Gestão da Qualidade: de 

Deming ao modelo de excelência da EFQM. Lisboa: Edições Sílabo. 

 

ARAÚJO, Etelvina; CAMPOS, Rui; GONÇALVES, Tânia (2008) - Biblioteca Municipal 

de Santa Maria da Feira: certificação - a qualidade ao serviço dos utilizadores. Por 

uma administração pública de qualidade. Disponível em linha: 

http://www.apcer.pt/arq/fich/Biblioteca_Sta_Maria_Feira.pdf. 

[consultado a 20 de Outubro de 2011] 

 

BAENA DÍAZ, Carmen; et al. (2005) – Calidad y excelência en las Bibliotecas 

Universitarias de Andalucía. World Library and Information Congress: 71th IFLA 

General Conference and Council – Libraries, a voyage of discovery. 

 

BELL, Judith (2010) – Como realizar um projecto de investigação: um guia para a 

pesquisa em ciências sociais e da educação. Lisboa: Gradiva. 

 

BELLUZZO, Regina Célia Baptista; MACEDO, Neusa Dias de (1993) - A gestão da 

qualidade em serviços de informação: contribuição para uma base teórica. In 

Revista Ciências e Informação, n.º 22 (2), pp. 124-132. 

 

CAMPBELL, Colin (2000) – Modelos e valores da moderna gestão pública. In 

Moderna Gestão Pública: dos meios aos resultados. Acta geral do 2.º Encontro INA. 

Lisboa, Março de 2000, pp. 35-41. 

 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes (2000) – Paradigmas de Estado e paradigmas de 

Administração Pública. In Moderna Gestão Pública: dos meios aos resultados. Acta 

geral do 2.º Encontro INA. Lisboa, Março de 2000, pp. 21-34. 

 

CARAPETO, Carlos; FONSECA, Fátima (2005) – Administração Pública: 

modernização, qualidade e inovação. Lisboa: Edições Sílabo. 



 

185 
 

 

CARRASCOSA JIMÉNEZ, Mercedes (2008) – El control de calidad de los servicios 

bibliotecários. VIII Congresso ANABAD, Memória y Tecnologia [documento 

electrónico], Madrid, 2008, p. 345-352. 

 

CARVALHO, Nuno Ponces de (2000) – Gestão baseada em projectos: um 

instrumento para a moderna administração pública. In Moderna Gestão Pública: 

dos meios aos resultados. Acta geral do 2.º Encontro INA. Lisboa, Março de 2000, pp. 

167-186. 

 

CENSOS 2011 [dados preliminares] - Sitio em linha do Instituto Nacional de 

Estatística (INE): www.ine.pt. 

 

CORREIA, Zita P. (2003) – Referencial das competências dos profissionais 

europeus de informação e documentação: da génese às perspectivas de futuro. In 

Cadernos BAD, n.º 1, pp. 8. 

 

DIRECÇÃO GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS (2009) – Programa de apoio às 

bibliotecas públicas. Ministério da Cultura – Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. 

[Doc. actualizado em Janeiro de 2009]. Disponível em linha: 

http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/bibliotecasPublicas/programaBibliot

ecas/Documents/ProgramadeApoio2009.pdf.  

 

DIRECÇÃO GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS – Sítio da internet: 

http://www.dglb.pt [consultado a 6 de Abril de 2011].  

 

DOMINGUES, Ivo (2004) – Qualidade nos serviços públicos: constrangimentos e 

possibilidades. In Revista Episteme. Lisboa: Universidade Técnica, n.º 13-14, p. 225-

242. 

 

DROR, Yehezkel (2000) – Os grandes desafios da moderna gestão pública: 

trajectórias a seguir. In Moderna Gestão Pública: dos meios aos resultados. Acta 

geral do 2.º Encontro INA. Lisboa, Março de 2000, pp. 43-53.     



 

186 
 

 

DRUMOND, Geisa Meirelles; ALMEIDA, Juliana Tavares de (2010) – Em busca da 

qualidade: estudo de padrões e medidas aplicadas na gestão de bibliotecas 

universitárias. In Comunicação apresentada no XVI Seminário Nacional de 

Bibliotecas Universitárias / II Seminário Internacional de Bibliotecas Digitais, 17 a 

22 de Outubro de 2010. 

 

EUROPEAN COUNCIL OF INFORMATION ASSOCIATION (2005) – Euro-Referencial 

I-D. Lisboa: INCITE, 2005. 

 

GIMENO PERELLO, Javier (2009) – Evaluación de la Calidad en Bibliotecas: 

compromiso com lo público. Buenos Aires: Alfagrama 

 

IFLA/UNESCO (1994) – Manifesto da IFLA/UNESCO para as Bibliotecas Públicas. 

 

JORNAL NOTÍCIAS DE AVEIRO (2006) - Biblioteca pioneira na certificação de 

qualidade. In Notícias de Aveiro. Disponível em linha: 

http://www.noticiasdeaveiro.pt/pt/2629/biblioteca-pioneira-na-certificacao-de-

qualidade/ [consultado a 15 de Setembro]. 

 

LAGE, Maria Otília Pereira (2003) – Qualidade e inovação e bibliotecas – discursos, 

normas, práticas: para um estudo de caso. In I Encontro das Bibliotecas do Ensino 

Superior, Lisboa, 2003. Lisboa: BAD, 2003.  

 

LEITÃO, João (2010) – Gestão Documental e Gestão da Qualidade. Tese de 

Mestrado. Lisboa. 

 

LIBQUAL – Charting Library Service Quality: 

http://www.libqual.org/about/about_lq/general_info [consultado a 20 de Agosto 

de 2011]. 

 

LONGO, Rose Mary Juliano; VERGUEIRO, Waldomiro (2003) – Gestão da qualidade 

em serviços de informação do sector público: características e dificuldades para 



 

187 
 

sua implantação. In Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, vol. 

1, n.º 1, pp. 39-59. 

 

LOPES, Albino; CAPRICHO, Lina (2007) – Manual de Gestão da Qualidade. Lisboa: 

Editora RH. 

 

MESQUITA, Maria Irene Barbosa da Costa Moreira (2008) – A Emergência da 

Qualidade nas Bibliotecas Públicas em Portugal. Dissertação de Mestrado em 

Arquivo, Bibliotecas e Ciências da Informação, apresentada à Universidade de 

Évora.  

 

MONIZ, João Vargas (2000) – Novos modelos de gestão pública: introdução. 

Moderna Gestão Pública: dos meios aos resultados. Acta geral do 2.º Encontro INA. 

Lisboa, Março de 2000, pp. 145-147. 

 

MOORE, Nick (1989)- Measuring the Performance of Public Libraries. Paris: Unesco. 

 

MOURA, José Moura, coord. (1987) – Relatório sobre “Leitura Pública: Rede de 

Bibliotecas Municipais”. Disponível em linha: 

http://www.iplb.pt/sites/DGLB/Portugues/bibliotecasPublicas/documentacaoBib

liotecas/Documents/RelatorioLeituraPublica1986.pdf 

 

NEVES, José (2002) – A gestão da qualidade total no sector da Administração 

Pública. In Recursos Humanos Magazine, Julho-Agosto, pp. 34-50. 

 

NEVES, José Soares; LIMA, Maria João (2009) – Promoção da leitura nas bibliotecas 

públicas. Disponível em linha: 

http://www.oac.pt/pdfs/OAC_PromocaoLeituraBibliotecasPublicas.pdf. 

 

NP ISO 11620:2004 – Informação e documentação: indicadores de desempenho de 

bibliotecas. Instituto português da qualidade. 

 



 

188 
 

NP ISO 11620:2004/A1 2006 – Informação e documentação: indicadores de 

desempenho de bibliotecas. Emenda 1: indicadores complementares de 

desempenho de bibliotecas. Instituto português da qualidade. 

 

NP EN ISO 9001:2008 – Sistemas de gestão da qualidade (requisitos). Instituto 

português da qualidade. 

OCHÔA, P. (coord.), et al. (1999) - Monitorização da qualidade nos centros de 

documentação. Lisboa: Ministério da Educação, Secretaria-Geral: SMA. 

 

OCHÔA, Paula; PINTO, Leonor Gaspar (2001) - Afinal o que é uma biblioteca de 

qualidade?. Instituto para a Inovação na Formação (InoFor). Disponível em linha: 

 http://www.crcvirtual.org/vfs/old_crcv/biblioteca/6_21_2001_11_58/. 

 

OCHÔA, Paula, coord. (2002) - A qualidade para a Rede de Centros de Recursos em 

Conhecimento: realidades e expectativas. Observatório da Qualidade em Serviços de 

Informação e Conhecimento. [Lisboa]: Inofor. Disponível em linha: 

http://www.crcvirtual.org/index.php/crc_virtual_net/biblioteca/fset/150/qualida

de_relatorio_final/. 

 

OCHÔA, Paula ; PINTO, Leonor Gaspar (2004) – Aprender a inovar: guia para o 

desenvolvimento de competências de gestão para os profissionais de informação e 

documentação. Lisboa: BAD. (Essencial BAD; 1). 

 
OCHÔA, Paula (2004) - A redescoberta contínua da qualidade: uma reflexão sobre 

práticas e intervenção de uma equipa (1996-2004). In Cadernos BAD, n.º 2. 

 

OCHÔA, P. (2004) – A emergência da gestão de competências em serviços de 

informação: o caminho para a certificação profissional. In  Sociedade e Trabalho, 23, 

24, pp. 95-106. 

 

OCHÔA, Paula; PINTO, Leonor Gaspar (2005) - Percursos da qualidade em serviços 

de informação: 1996-2005. Seminário Qualidade e Excelência na Sociedade da 

Informação, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 



 

189 
 

 

OLEIRO, Margarida; HEITOR, Célia (2010) - 20 Anos da Rede Nacional de 

Bibliotecas Públicas: Um balanço (possível) do grau de cumprimento do Programa. 

In Políticas de Informação na Sociedade em Rede. 10º Congresso Nacional de 

Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. Guimarães, BAD, 7, 8 e 9 de Abril de 

2010. Disponível em linha:  

http://rcbp.dglb.pt/pt/ServProf/Documentacao/Documents/Comunicacao_MOleir

o_CHeitor_10CongBAD.pdf. 

 

PINTO, Abel; SOARES, Iolanda (2010) – Sistemas de gestão da qualidade: guia para 

a sua implementação. Lisboa: Edições Sílabo. 

 

PINTO, Leonor Gaspar (1998) – “Medição do desempenho e gestão da qualidade 

em bibliotecas públicas: uma estratégia para o séc. XXI”. In Estratégias e Políticas 

para a Sociedade de Informação: projectos institucionais e de cooperação no âmbito 

das bibliotecas portuguesas. 6.º Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas. Aveiro, BAD.  

 

PINTO, Maria Manuela Gomes de Azevedo (2004) – Modernização administrativa e 

qualidade: uma ferramenta chamada CAF. Lisboa: Cadernos BAD, n.º 2, pp. 66-77. 

 

QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, Luc Van (2008) – Manual de Investigação em 

Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva. 

 

REDE DE CONHECIMENTO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS – Sítio da internet: 

 http://rcbp.dglb.pt. 

 

RIBEIRO, Alexandrino Manuel Oliveira (2006) – Certificação da qualidade e 

desempenho empresarial: evidência empírica para Portugal. Dissertação de 

Mestrado. Universidade do Minho. Disponível em linha: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/6252/1/Disserta%c3%a7

%c3%a3o.pdf.  

 



 

190 
 

ROCHA, J. A. Oliveira (2006) – Gestão da Qualidade: aplicação aos serviços públicos. 

Lisboa: Escolar Editora. 

 

RODRIGUES, Miguel Ângelo Vilela (2005) – A Nova Gestão Pública na governação 

local: o caso dos municípios dos distritos de Vila Real e Bragança. Dissertação de 

Mestrado. Universidade do Minho. 

 

SÁ, Patrícia Moura e; SINTRA, Olívia Fernandes (2008) – Modernização 

administrativa e gestão da qualidade: um estudo empírico nos municípios 

portugueses. In Notas Económicas, n.º 27, pp. 57-80. 

 

SILVA, Carlos Guardado da (2009) – O contributo da arquivística para a gestão da 

Qualidade das organizações. [Albufeira: s. n.]. 

 

SILVA, Carlos Guardado da (2008) – O papel da arquivística na gestão da qualidade 

das organizações. In 2.º Seminário Nacional de Arquivos, Bibliotecas, Centros de 

Documentação e Museus. Maputo, 2008. 

 

SILVA, José Carvalho da (2000) – Qualidade e gestão pública: introdução. In 

Moderna Gestão Pública: dos meios aos resultados. Acta geral do 2.º Encontro INA. 

Lisboa, Março de 2000, pp. 267-269. 

 

SOUSA, Rita Daniela Oliveira de (2007) – Qualidade na Administração Pública: o 

impacto da Certificação ISO 9001:2000 na satisfação dos munícipes. Dissertação 

para a obtenção do grau de Mestre em Administração Pública. Braga. 

 

TRINDADE, Rui Águas; SANCHES, Daniel Seguro (2000) – Contributos da auditoria 

para a gestão pública moderna. In Moderna Gestão Pública: dos meios aos 

resultados. Acta geral do 2.º Encontro INA. Lisboa, Março de 2000, pp. 291-315. 

 

TUCKMAN, Bruce W. (2002) – Manual de investigação em educação: como conceber 

e realizar o processo de investigação em Educação. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian. 



 

191 
 

 

USHERWOOD, Bob (1999) – A biblioteca pública como conhecimento público. 

Lisboa: Caminho. 

 
VALLS, Valéria Martin (2006) – A gestão da qualidade em serviços de informação 

com base na ISO 9000. In Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, vol. 3, n.º 2, pp. 64-83. 

 

VILATINHO, Fernando (2006) – Biblio Crube: Blog direcionado aos profissionais e 

estudantes de Biblioteconomia, Ciência e Gestão da Informação. Disponível em linha: 

http://biblio.crube.net/?p=972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


