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Caros parceiros,
já foi tudo dito sobre a atual situação.
Quilómetros de textos e horas de
emissões televisivas a expressar as
preocupações sobre o que se passa
e o que se pode vir a passar.
São tempos desafiantes.
A eiC decidiu lançar esta newsletter
para dizer-vos: “Presente!” Estamos
aqui convosco!”. Apesar da situação
de emergência sanitária, continuamos
empenhados em encontrar soluções
sustentáveis para garantir que todos
nós continuamos a prestar os serviços à sociedade que justificam a
nossa existência enquanto agentes
económicos.
Como tiveram conhecimento, fomo-nos adaptando e utilizamos os
meios tecnológicos disponíveis para
apoiar os clientes. Noutros artigos
desta newsletter este assunto tem
abordagem técnica detalhada.
“Toda a gente tem um plano até levar um murro na cara” é a citação de
uma frase do célebre pugilista Mike
Tyson, escrita por um amigo meu, recentemente, num jornal económico.
A verdade é que há planos e planos,
e diferentes capacidades de resposta
a esses murros na cara.
Nesta altura, em que aconteceu o
que não estava previsto acontecer,
nós eiC, como entidade certificadora, não podemos deixar de referir a
Norma ISO 22301:2019. Porque a
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realidade confrontou-nos agora com
o facto de existirem atividades que
não podem parar, sob pena de grandes custos económicos e humanos.
Constatamo-lo, algumas das vezes,
à nossa custa.
Foi com esta certeza em mente que,
em tempo útil, a ISO lançou esta Norma cujo objetivo é dotar as organizações de sistemas que garantam a
continuidade da atividade, definida
pela organização como apropriada
à dimensão e ao tipo de impacto
sofrido. Os nossos clientes que já
a adotaram e que certificaram os
respetivos sistemas estavam mais
bem preparados do que a maioria.
Existe uma frase popular que diz
“aquilo que não nos mata, torna-nos
mais fortes”. Infelizmente, a taxa
prevista de mortalidade de pessoas e
empresas é alta, por isso temos de nos
tornar mais fortes. Temos de aprender com o que se passou e recorrer
aos instrumentos que nos pareçam
adequados para nos fortalecer.
A eiC dispõe de meios que lhe permitem encarar a crise com alguma
tranquilidade. Estará no grupo dos
que deverão ficar mais fortes já
que aprendemos muito nas últimas
semanas.
Desejamos a todos os nossos parceiros saúde e que ultrapassem o
melhor possível este choque.
Podem contar connosco!
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e no início de cada ano se fazem inúmeras previsões sobre os 12
meses seguintes, a atual situação do país (ou do mundo) não estava,
de facto, em nenhuma dessas previsões.
Como organismo de certificação, a eiC não pode deixar de garantir aos
seus clientes uma gestão atempada dos seus processos de certificação
nas várias áreas em que atua, realizando auditorias e tomando as decisões necessárias para merecer a confiança dos seus clientes; ao mesmo
tempo, as regras e instruções emanadas da entidade acreditadora e de
outras organizações internacionais que regulamentam a atividade de
certificação são orientações (ou obrigações) que a eiC não pode deixar
de seguir.
Deparámo-nos, em março último, com a necessidade de garantir a chamada distância social, o que nos obrigou, como a uma grande parte das
empresas do país com essa possibilidade, a manter a generalidade dos
colaboradores, habitualmente presentes nas instalações, em regime de
teletrabalho. Com o mesmo problema depararam-se os auditores que
constituem a Bolsa da eiC, os quais, por um lado, tiveram de garantir
uma distância tal das entidades a auditar que impossibilita a realização
presencial da auditoria, por outro, muitas entidades estão, elas próprias, também em regime de teletrabalho.
De acordo com as orientações da acreditação, existe agora a possibilidade de as auditorias se realizarem remotamente, recorrendo às modernas tecnologias de informação e comunicação (TIC), permitindo
substituir uma parte substancial das auditorias presenciais tradicionais
por auditorias em que os auditores e os auditados comunicam através
de meios de comunicação informáticos.
QUE AUDITORIAS ESTÃO ABRANGIDAS?
De acordo com o que está estabelecido, com exceção das auditorias de
concessão (2.ª fase), todas as auditorias poderão ser feitas, no todo ou
em parte, de forma remota. Em princípio, as auditorias de concessão
(2.ª fase) poderão ter uma parte feita remotamente, mas terão uma segunda parte presencial obrigatoriamente.
QUE CRITÉRIOS PERMITEM REALIZAR UMA AUDITORIA REMOTA?
Os principais critérios que permitem, à partida, haver condições para
realizar remotamente a auditoria são:
• O facto de não ser possível realizar a auditoria de forma presencial;
• O sistema documental (documentos e registos) estar em suporte digital ou ser passível de ser digitalizado, por forma a ser enviado eletronicamente;
• Haver disponibilidade das TIC, por forma a garantir a comunicação entre os auditados e a equipa auditora.
Conforme foi referido, com exceção das auditorias de concessão (2.ª
fase), podem existir casos em que a auditoria seja feita integralmente
de forma remota; no entanto, tanto a equipa auditora como a eiC, ao
analisarem o processo, podem concluir que apenas uma parte da auditoria pode ser feita remotamente, ficando a conclusão da auditoria a
aguardar a realização presencial da segunda parte, em data a agendar,

tendo em conta o período de confinamento que atravessamos. Pode
também acontecer que, embora inicialmente a auditoria esteja prevista para ser feita de forma remota na sua totalidade, a equipa auditora
chegue à conclusão de que terá de haver uma segunda parte feita presencialmente para completar a auditoria.
COMO SE PROCESSA?
Para a realização de uma auditoria remota, o coordenador da equipa
auditora deve contactar o responsável do sistema a auditar, no sentido
de combinar quais as TIC que poderão ser usadas na auditoria e a forma
como a mesma se processará; dever-se-á ter em conta que, no caso de
a equipa auditora ser composta por mais do que um elemento, acontecerá provavelmente que os dois elementos não estejam no mesmo
local; também o facto de se usar as TIC faz com que seja mais provável
ser necessário, da parte dos auditados, um interlocutor para cada um
dos elementos da equipa auditora (fazendo uso das TIC necessárias).
O coordenador da equipa deverá, portanto, ajustar com o responsável
do sistema a forma como se irá ao encontro destas questões. Embora não seja desejável, poderá acontecer que os elementos da equipa
auditora tenham de realizar a sua parte da auditoria em dias diferentes (embora, preferencialmente, o mais próximo possível). Será conveniente que a equipa auditora fale com o maior número possível de
responsáveis e outros colaboradores da empresa auditada, conforme é
habitual numa auditoria presencial.
No caso de a organização auditada estar a funcionar em teletrabalho,
a auditoria por via remota pode ser realizada se houver condições que
garantam o diálogo com os colaboradores da organização e visualização dos documentos e registos necessários à realização da auditoria.
Numa auditoria remota, o coordenador da equipa auditora poderá pe-
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dir o envio antecipado de determinados documentos ou registos da
empresa (para além dos habitualmente pedidos), se entender que eles
irão permitir que a auditoria se desenrole de uma forma mais expedita.
A organização a auditar poderá enviar eletronicamente essa documentação para o auditor. Durante a realização da auditoria, irá também ser
pedida a visualização de registos e outros documentos, a realizar através das TIC. Existe o compromisso por parte da eiC e da equipa auditora
de que não serão guardadas gravações da documentação enviada durante a auditoria.
Se toda a auditoria se desenrolar remotamente, poderá ser necessário
(se aplicável) a visualização por parte da equipa auditora da atividade
desenvolvida em determinados departamentos, incluindo a parte fabril, situação para a qual a organização auditada deve estar preparada
em termos das TIC.
RELATÓRIOS DA AUDITORIA
No final da auditoria, será feito um relatório, que será lido pelo coordenador da equipa auditora e enviado à organização auditada por meios
eletrónicos. Para comprovar a receção e conhecimento do relatório, o
responsável da organização poderá enviar um e-mail ao coordenador,
com conhecimento à eiC, em que afirme que recebeu e tomou conheci-

mento do mesmo; se desejar, em vez do e-mail, poderá assinar a folha
de rosto do relatório, no local habitual, digitalizar essa folha e reenviar
ao coordenador da equipa.
No caso de ser necessária a realização, em data a agendar, da segunda
parte da auditoria (presencial), será igualmente feito um relatório no
final da auditoria remota; este relatório deverá descrever a auditoria
realizada e assinalar não conformidades, no caso de existirem, mas não
será conclusivo, em termos de permitir decidir sobre a concessão, manutenção ou renovação da certificação. Se as não conformidades forem
consideradas menores, a proposta de ações corretivas poderá ser feita
após a realização da segunda parte da auditoria; no entanto, se tiver
sido registada uma ou mais não conformidades maiores, a correção/
ação corretiva da(s) mesma(s) deverá ser rececionada na eiC no prazo
de um mês.
Após a realização da segunda parte da auditoria (que dará origem ao
respetivo relatório), o conjunto dos relatórios permitirá considerar finalizada a auditoria e decidir sobre o processo de certificação.
No caso de renovações, se só for possível concluir o processo depois
de ultrapassado o prazo de validade do ciclo anterior da certificação, a
renovação da certificação manterá a data do ciclo anterior.
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SUSPENDER OU NÃO SUSPENDER
A QUALIDADE NA ORGANIZAÇÃO? ////

N

este período pandémico que estamos todos a viver ou a sobreviver, quer em Angola onde me encontro quer em qualquer
outra parte do Mundo, o tempo assumiu outra dimensão como
consequência do isolamento/confinamento forçado, o que nos permite
e até obriga a repensar assuntos e temas da nossa vida.
Decidi escrever este pequeno artigo no seguimento de uma conversa que tive, no supermercado, quando me cruzei com a gestora de
uma grande empresa local. A conversa foi a possível no contexto do
local e respeitando o distanciamento social, tendo percebido que
uma parte significativa da empresa se mantinha no ativo, embora
com as alterações necessárias e contextualizadas pelo Estado de
Emergência decretado pelo Executivo Angolano.
A conversa acabou com uma frase da gestora que me deixou pensativo, sem ter podido fazer alguma análise conjunta com ela. Assim,
encaro este artigo como uma simulação do que diria à gestora no
seguimento da frase.
Ao olhar para mim, e penso que estaria na altura a associar-me à
atividade que exerço no âmbito da QUALIDADE, disse-me: “Olhe a
QUALIDADE fica para depois…”
A primeira reação foi responder ao comentário e dar a minha opi-

nião, o quanto discordava e o quanto ele revelava muito da sua atitude como gestora perante a sua organização e sobre o Sistema da
Qualidade em vigor e certificado desde 2019, mas não foi possível.
Gostaria de ter lembrado que um dos pilares do Sistema da Qualidade é PENSAR A GESTÃO BASEADA NO RISCO.
A gestão baseada no risco assegura à gestão da organização que o
risco é considerado desde o princípio e ao longo da cadeia de valor
e de todo o sistema implementado na organização.
Tendo por base a história das empresas e das metodologias de gestão, tem-se promovido cada vez mais a gestão baseada no risco, tornando as ações e medidas preventivas parte do planeamento estratégico e do planeamento operacional das empresas.
Qualquer empresa que na atualidade implemente um Sistema da
Qualidade e que o certifique passa a ter a responsabilidade de evidenciar a aplicação deste princípio em diversas vertentes:
1. Os processos determinados e operacionalizados pela organização devem conter uma abordagem aos riscos e oportunidades
2. A gestão de topo da organização deve promover a consciencialização da sua equipa para com o risco
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3. A organização deve identificar riscos e oportunidades relacionados com o desempenho do sistema da qualidade existente e
tomar ações apropriadas para os abordar, determinando e providenciando os recursos necessários
4. A organização deve monitorizar, medir, analisar e avaliar a eficácia das ações tomadas para abordar os riscos e as oportunidades
5. A organização deve corrigir, prevenir ou reduzir os efeitos indesejáveis para melhorar a organização no seu todo e o seu sistema
da qualidade em particular
Sabemos que muitas organizações de sucesso praticam intuitivamente uma gestão baseada no risco porque lhes traz benefícios:
• Melhora a gestão e a contextualização do negócio
• Estabelece uma cultura preventiva de melhoria
• Apoia a organização na conformidade legal
• Assegura consistência e sistematização na qualidade dos produtos e serviços
• Melhora a confiança e satisfação dos clientes
• Minimiza as anomalias perante as crises

CONCORRÊNCIA

CONFORMIDADE
LEGAL

RESPONSABILIDADE SOCIAL

CRISES

ORGANIZAÇÃO

CLIENTES,
FORNECEDORES
E PARCEIROS

As pressões sobre as empresas e sobre os negócios sempre tiveram
pontos em comum ao longo da história apesar das diferenças de
importância e do nível de exigência de cada uma dessas pressões
face à atividade/sector/produto.
Sempre existiram crises (económicas, tecnológicas, sociais, guerras,
doenças), sempre existiram concorrentes a disputar os mercados, sempre
existiram leis e regulamentação, sempre existiram pressões da sociedade
para a criação de postos de trabalho e responsabilização sobre as famílias
em complemento com os Governos, sempre existiram clientes com exigências dinâmicas, fornecedores fomentando a dependência, etc.
Por outro lado, sempre existiram empresas que resistiram a todas
estas pressões. Vejam-se as empresas centenárias que souberam
gerir as suas atividades resistindo ao longo de décadas.
Já todos percebemos (governos, empresas, famílias) que o momento que vivemos é algo que a grande maioria das análises de risco
anteriores não previra (acontecimentos catastróficos ao nível da
saúde, do emprego, da economia, da dependência dos negócios ao
nível mundial e global, tudo de uma só vez).

Por outro lado, sabemos que as empresas anteriormente bem-sucedidas na sua gestão e nos seus negócios, mais facilmente e rapidamente encontram soluções para reagir ao momento, através de
práticas já existentes, como:
• Realizando análises de risco, prevendo cenários de anomalias na
continuidade do negócio, p.e. relacionado com dependência de
número de clientes, inovação e conceção, importação e exportação, polivalência de funções das pessoas, catástrofes naturais, alterações políticas, entre outros
• Estabelecendo relações de parcerias e de repartição do risco com
fornecedores e clientes e outras partes interessadas
• Apostando nas melhores práticas de gestão com muito foco nas
tecnologias de informação e no seu contributo para a tomada rápida de decisão
• Antecipando as necessidades dos mercados e criando condições
para uma boa gestão da inovação
• Fortalecendo as competências das pessoas e criando condições de
trabalho que tenham em conta o contexto familiar de cada pessoa
• Valorizando o tema da sucessão da gestão e das responsabilidades, nomeadamente nas empresas familiares, compatibilizando
competências com laços familiares
Iremos assistir ao fecho de muitas empresas, é um facto, mas também sabemos que aquelas que já mantinham uma gestão profissional e compatível com o referido atrás mais rapidamente saem do
aperto em que se encontram. Algumas, e devido ao tipo de negócio,
sairão quase incólumes, garantindo os postos de trabalho e mantendo também a sua responsabilidade social.
Este tema de fecho e também de nascimento de empresas, sugere
que coloque aqui um conjunto de comentários e reflexões sobre a
situação das empresas em Portugal, devido a à facilidade de obter
informação o que não acontece da mesma forma em Angola.
Começamos por olhar os últimos dados do INE1.

Um dos dados que vale a pena reter é o facto do crescimento das
sociedades ter sido superior ao das empresas individuais, principalmente em 2018, aliás uma tendência dos últimos anos.
Tendo em conta as previsões do Banco de Portugal, é previsto um
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aumento significativo do desemprego (incluindo o recurso ao lay
off), consequência da pandemia, para pelo menos 10% (os dados
de 2019 registam cerca de 6,5%). Convém lembrar que em 2013 o
valor atingiu os 16,2% e o País deu a volta.
Devemos contextualizar, apesar de tudo, que todos os anos morrem
empresas e todos os anos nascem empresas e, curiosamente, a % de
sociedades que sobrevive ao fim de 4 anos é superior à % de empresas individuais (cerca de 65% versus 32%) aparentando que a resistência às referidas pressões é maior nas sociedades versus individuais.
Também é de realçar que as sociedades registaram um aumento nos
nascimentos, correspondendo à diferença entre os nascimentos e
as mortes, tendo atingido um saldo de 18 056 sociedades em 2018
(+40,6% face ao ano anterior), sendo este o valor mais elevado para
o período 2014-2018. Em 2018, verificou-se ainda um aumento do
número de nascimentos das empresas individuais (+7,2%).
Perante estes números somos levados a concluir que as sociedades
são mais robustas que as empresas individuais, resistindo melhor
às pressões e consequentemente iremos assistir à continuidade
desta realidade nos próximos anos.
Para quem se lembra, em Portugal nos anos 90, quando muitas empresas se modernizaram para encarar mercados maiores e mais desafiantes, p.e. o mercado europeu exigente que estava a abrir-se
consequência da entrada de Portugal na União Europeia, obrigou as
empresas a reverem as suas estratégias, as suas dimensões e capacidades produtivas e encontrar a “dimensão ideal” (apesar da dimensão ideal ser sempre algo temporário) quer em infraestruturas quer
em mão-de-obra. Já nesta altura considerava-se que a dimensão da
organização era importante para encarar os desafios (as pressões).
Nessa altura muitas empresas perceberam que adotando modelos
de gestão utilizando sistemas da qualidade, apostando na inovação,
na formação das pessoas, entre outros, conseguiriam aumentar a
blindagem da organização às pressões do exterior.
No quadro abaixo, disponibilizado pelo IPAC2, temos o cenário atual
das empresas certificadas na Qualidade (certificação acreditada em
Portugal), sem considerar as inúmeras empresas que adotaram práticas análogas sem no entanto se certificarem.

Estas cerca de 5800 empresas em Portugal aperceberam-se que a implementação de sistemas da qualidade as ajudaria a fazer contrapressão aos desafios já referidos.
A crise pandémica atual é mais um desafio em acumulação com anteriores para se comprovar que, a existência de sistemas da qualidade, é
um caminho facilitador para gerir as pressões das mais variadas origens.
A título de conclusões nesta fase, considero que:
• Muitos desempregados em lay off irão voltar às empresas onde se
encontravam no início da pandemia;
• Muitos desempregados irão procurar trabalho, assim que termine
a “tempestade” em sociedades existentes ou empreender projetos
próprios (com apoios do governo e da banca) mas com o alerta da
dimensão mínima para encarar melhor as pressões, até porque irão
existir novos desafios, que surgem sempre como consequência das
grandes crises. Chamar-lhe-ia uma “reengenharia da sociedade”;
• Existirá um aumento de implementação de sistemas da qualidade
com uma verdadeira cultura de gestão baseada no risco;
• Um incremento na formação e aumento das competências das
pessoas, percebendo de uma vez por todas que as pessoas são o
ativo mais importante da empresa;
• Alteração de métodos e processos de trabalho compatíveis com
mais flexisegurança (conceito nem sempre consensual em Portugal
apesar do seu surgimento numa estratégia europeia de emprego).
Voltando ao episódio que deu início a este pequeno artigo, concluo
que a suspensão da QUALIDADE como a referida pela gestora, não
se encaixa no contexto atual, uma vez que essa decisão pressupõe
que um conjunto de mecanismos úteis para a empresa não estão,
ou não estarão, na agenda da gestão. Passarão para segundo plano
como se de um fardo se tratassem.
A principal conclusão que tiro, é a de que qualquer gestor deve entender o verdadeiro significado da implementação do sistema da
qualidade e o quanto este pode ser uma ferramenta muito útil para
o momento atual e de resistência à pressão brutal que todos estamos a sentir e para as consequências futuras.
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ISO 14001

Ambiente

1123

1174

1174

1202

SST (45001&18001&4397)

SST

561
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674
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ISO 22000

Seg. Alimentar

295
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296

294

ISO 50001

Energia

0

27

31

30

ISO/IEC 27001

T. Informação

35

46

63

87

ISO/IEC 20000-1

S. Informação

0

10

11

6
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ID & Inovação
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164
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Florestal

12

14

16
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Formação Prof.

1

1

1

0

NP 4552

Conciliação

0

0

0

7

7786
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ESPECIAL COVID-19

1 Instituto Nacional de Estatística - Empresas em Portugal: 2018.
Lisboa : INE, 2020. Disponível na
www: <url:https://www.ine.pt/xurl/
pub/418670737>. ISSN 0872-9514.
ISBN 978-989-25-0539-8
2 IPAC – Base de dados Portugal
(certificações acreditadas) - Versão 1
(31 de março de 2020) - Dados
de 2019

PORTUGAL

ITÁLIA

ANGOLA

MOÇAMBIQUE

Rua da Tobis
Portuguesa, nº 8
2º Andar, Esc. 10
1750-292 Lisboa
//////

ITACA, S.r
.l
Avenue Vittorio Emanuele
III-82019 Sant’Agata de’
goti Nº 31 – Benevento
//////

Av. Lenine,
n.º 78
Ingombota
Luanda
//////

Avenida Samora
Machel, n.º 56, r/c,
Cidade de Matola
//////

T: (351) 21 422 0640
F: (351) 21 422 0649
E: geral@eic.pt //
S: www.eic.pt /////

T: +390 823 953 259
E: direzionecommerciale@
itacacertificazioni.it
////////////////

T: +244 944 340 962
+244 922 777 675
E: angola@eic.pt //
//////////////

T: +258 827 740 394
E: mozambique@eic.pt
/////////////
//////////////

