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Escrever um editorial neste Natal lembra-nos como 
estamos exaustos, secos de palavras já ditas e re-
petidas. Este ano que acaba foi assim uma espécie 
de montanha russa. Ora agora estamos quase no 
fim, ora agora vai recomeçar.
Quem nos diria no Outono, poucas semanas atrás, que 
o Natal nos traria novamente tantas preocupações.
2021 começou mal e pelos vistos vai acabar de 
forma parecida.
Muitas empresas estavam finalmente a recom-
por-se da retração nos mercados onde operam, 
mas eis que, de repente, as sombras se avolumam 
novamente no horizonte.
Há poucas semanas, discutíamos, com parceiros e 
o regulador IPAC, como iriam as auditorias voltar a 
ser presenciais. Hoje, tudo está um pouco a voltar 
a ser posto em causa.
A vida são ciclos de oportunidades. O próximo ano 
será seguramente um ano de relançamento para 
todos, com novos cenários de desenvolvimento 
económico a necessitar de novas estratégias que 
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Quem se dedica ao mundo das auditorias, 
por certo tem muitas peripécias e histó-

rias para contar.
Eu não sou exceção, e quem me conhece 
sabe de algumas, seja adormecer num almo-
ço ou numa viagem com os auditados, fazer 
perguntas de caráter pessoal a pessoas erra-
das (com o mesmo nome, mas de empresas 
diferentes), os meus enjoos nas viagens, o 
auditar um mudo, ficar no hotel errado, audi-
tar e ser acompanhado em obra por um cola-
borador que afinal não tinha nada a ver com 
a empresa (era o dono da moradia), etc.
Contudo, e uma vez que auditei faz pouco 
tempo em Fátima, a história que vos conto 
tem muito a ver com fé.
Recentemente, acompanhei uma empre-
sa, junto com uma colega auditora, que tem 
como atividade a limpeza e manutenção das 
faixas de proteção nos terrenos por baixo 
de linhas elétricas. Chegados ao local, veri-
ficamos que a proprietária do terreno, uma 
senhora já de certa idade, mas muito dinâ-
mica, estava a aproveitar alguns pedaços de 
madeira para usar como lenha, colocando-os 
num carrinho de mão.
Em primeiro lugar, quando nos aproximamos, 
agradecemos o permitir a nossa entrada no 
terreno, e de uma maneira rápida e simples, 
apresentamo-nos e dissemos o que estáva-
mos a fazer: a auditar a empresa de limpeza.
De forma simpática e conversadora, a senho-
ra teceu elogios aos colaboradores da em-
presa e apresentou-se. Mulher de fé, não fos-
se filha de um padre. Demoramos a perceber, 
após algumas questões, que afinal era de um 

ex-padre. O pai tinha deixado a vida de sa-
cerdócio para casar com a mãe.
Muito interessante a conversa, até que a se-
nhora fala num poste de eletricidade que fi-
cava no outro lado do terreno. O seu pedido 
foi simples, gostava que este fosse retirado, 
pois constituía um grande estorvo (situação 
que não percebemos, uma vez que estava 
numa parte de difícil acesso e completamen-
te abandonada, mas cada um sabe de si!)
Admirados, e sem tempo para reagir, ainda 
acrescentou que tinha feito o mesmo pedi-
do a uma familiar política (bem conhecida da 
nossa praça) quando nos deparamos com a 
seguinte cena.
A senhora num ápice, ajoelha-se, primeiro 
para nascente, depois poente, sul e, por fim, 
norte, na nossa direção e diz o seguinte, para 
cada lado:
“Eu só peço ao criador, que criou isto, e isto, 
e isto e isto (nas 4 direções) que os senhores 
tirem aquele poste.”
Sem saber muito bem o que fazer, e face ao 

silêncio geral, acabo por dizer que de cer-
teza que a familiar da política ia conseguir 
mandar retirar o famoso poste, mas que nós, 
dentro do poder que nos assistia (ou seja, 
nenhum) íamos reunir todos os esforços, no 
sentido de satisfazer o seu pedido.
E foi desta forma simples, que vimos a velhi-
nha a sorrir e a abençoar-nos, fazendo votos 
das maiores felicidades para todos. 

////////////// ////////////// Raúl Coutinho

Auditor eiC

Uma questão de fé ////

aconteceu em auditoria
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//////////////////////////// Manuel Vidigal 
Comissão Executiva da eiC

nos conduzam ao sucesso, num futuro de que se 
adivinham os contornos, mas que não será segu-
ramente igual às previsões. Como alguém disse, a 
única coisa que sabemos das previsões é que elas 
nunca se verificam (ou quase nunca).
Para a eiC, o ano que termina ultrapassou as expec-
tativas que tínhamos no início; no entanto, foi ne-
cessário ultrapassar muitos obstáculos inesperados. 

Mas o objetivo deste editorial é aproveitar a opor-
tunidade para nos dirigirmos a todos os que nos 
acompanham, clientes e fornecedores, e desejar 
um Bom Natal e um feliz 2022. 
Estamos convictos de que será um ano de progresso 
e desenvolvimento para todos nós. 
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Assim começa a “Toada de Portalegre”, um 
belíssimo poema de José Régio (que ga-

nha uma força incrível na voz de João Villa-
ret). Nascido nessa mesma cidade do Alto 
Alentejo, aí começa o meu percurso de vida 
onde, após o ensino básico num colégio de 
padres e de ter frequentado o ensino secun-
dário na antiga Escola Industrial e Comercial, 
tive o privilégio de adquirir as bases e o gos-
to pela Matemática, pela Física e pela Quími-
ca. Talvez esse tenha sido o “trampolim” que 
me fez “dar o salto” para fora, já que não pre-
tendia ser professor primário nem enfermei-
ro (únicas opções, à época, disponíveis, na mi-
nha cidade natal, para quem aí quisesse pros-
seguir os estudos). Assim, terminado o 12º 
ano, lá “migrei” para Lisboa, para frequentar o 
curso de Engenharia Eletrotécnica e de Com-
putadores (ramo de Telecomunicações e Ele-
trónica) no Instituto Superior Técnico.
Logo no Técnico, comecei a tomar o gosto pelo 
“bichinho” da programação, dos bits e dos by-
tes, (que até nem se estranha, mas definitiva-
mente se entranha e nunca mais de cá sai). Fo-
ram muitas horas (e noitadas) de programação, 
nos sistemas que na altura existiam no Técnico, 
nas calculadoras programáveis e no velhinho 
ZX-Spectrum (que afinal não servia só para jo-
gos) e que ainda hoje guardo. Mais tarde, já a 
nível mais profissional, continuei pela análise 
e desenvolvimento de outras aplicações mais 
“a sério”, passando pelo suporte técnico de 
hardware, software e administração de siste-
mas numa multinacional alemã, depois para o 
suporte técnico numa outra empresa, também 
multinacional, de bases de dados. Mais tarde, 
coube-me, ainda, o desafio de vir a coordenar 
o desenvolvimento de um sistema de infor-

mação geográfica para uma empresa de tele-
comunicações, que foi, para mim, uma enorme 
aprendizagem e experiência, que se estendeu 
por vários anos.
O gosto pelas auditorias (outro “bichinho” que 
também se entranha e nunca mais nos larga) 
surgiu, algures por este percurso, quase como 
um acaso, diria mesmo uma “carolice”, por su-
gestão de um ex colega de curso e de turma, na 
altura responsável pelo departamento de de-
senvolvimento de software numa outra multi-
nacional, onde precisavam de um auditor inter-
no para os projetos que essa empresa desenvol-
via para os seus clientes. Estavam, então, a im-
plementar um Sistema de Gestão da Qualidade 
pela ISO 9001 e lá fui eu auditar os ditos proje-
tos onde, para além dos requisitos da Qualida-
de, já seguiam a Norma ISO/IEC 12207 (proces-
sos associados ao desenvolvimento de softwa-
re, ao longo do seu ciclo de vida).

Evoluir, sempre!

Daí, o crescimento, a aprendizagem contínua, 
o investigar e procurar sempre evoluir, foram, 
para mim, um processo natural. Continuando 
em auditorias de 1ª e de 2ª parte (e também 
já em algumas de certificação), venho a tomar 
contacto com a eiC no final de 2005. Começan-
do, no início do ano seguinte, com auditorias da 
Qualidade (ISO 9001), com a continuação tive o 
grato privilégio de ter sido, em boa hora, “posi-
tivamente influenciado” a abraçar outros desa-
fios, abrangendo auditorias noutras temáticas 
normativas, tais como a Investigação, Desenvol-
vimento e Inovação - IDI (NP 4457), a Gestão de 
Serviços (ISO/IEC 20000) e a Segurança da In-
formação (ISO/IEC 27001), para além de outros 

referenciais que, entretanto, foram surgindo. É 
incontestável a aprendizagem e a experiência 
extremamente enriquecedora que me tem tra-
zido o contacto com uma enorme diversidade 
de realidades, locais, pessoas e até de culturas, 
ao longo do meu percurso como auditor.
Se assim não fosse, já que comecei desde bem 
pequeno a desenvolver o gosto pela música, o 
que me levou a aprender a tocar, a compor, a ler 
e a escrever partituras ainda antes de ter apren-
dido a fazer contas, talvez hoje estivesse numa 
banda, ou em alguma orquestra, ou mesmo a to-
car a solo, cá ou até lá fora. É esse, ainda hoje, um 
dos meus hobbies, investigar, estudar (aprender 
sempre) e ir evoluindo na forma de tocar piano 
e guitarra, instrumentos que tenho em casa e 
vou “desenferrujando” quando há tempo.
Mesmo que não façamos parte de nenhuma 
banda, a nossa evolução contínua, ao longo 
da nossa vida, leva-nos a ir fazendo parte de 
vários grupos, uns que são simplesmente gru-
pos de pessoas, outros que são verdadeiras 
Equipas. Durante o meu percurso como audi-
tor, é incontornável, para mim, o privilégio e o 
gosto de vir fazendo parte da Equipa da eiC. 

///////////////// ///////////////// Nuno Brás

Auditor eiC
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“Em Portalegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de 
serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros…” ///

No dia 24 de novembro de 2021, o Eng. Ma-
nuel Vidigal, Administrador da eiC, deslocou-
-se ao ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico 

GAYA para entregar os certificados de confor-
midade com os referenciais ISO 21001:2018 
e NP EN ISO 9001:2015, atribuídos àquela or-

ganização na sequência da implementação 
do sistema de gestão de acordo com os referi-
dos referenciais e da sua avaliação por equipa 
auditora da eiC.
O ISPGAYA encontra-se em destaque nesta 
edição da eiC NEWS com registo fotográfico do 
momento de entrega dos certificados ao Prof. 
Lino Tavares Dias, presidente do ISPGAYA. 

ENTREGA DE 

CERTIFICADO 

AO ISPGAYA

divulgação 



040301 02 05 06 07

DEZEMBRO 2021

eicnews
33

CONSTRUÇÃO EM BETÃO TEM NOVAS REGRAS 

Novo diploma aumenta exigências 
para melhorar a qualidade, a segurança 
e a sustentabilidade ////

Há novas regras para a construção em 
betão. No dia 6 de dezembro entrou 
em vigor o Decreto-Lei 90/2021, de 5 

de novembro, que atualiza as disposições do 
betão e da execução das estruturas de betão. 

O que traz de novo? 
Exigências mais rigorosas e contraordena-
ções. 

Quais os benefícios? 
Promove um aumento da qualidade, da se-
gurança e da sustentabilidade dos edifícios 
e de outras estruturas de betão. 
O DL 90/2021, que substitui o DL 301/2007, 
vai ter impacto nos profissionais e nas em-
presas envolvidas no projeto e na execução 
de estruturas de betão, assim como nas em-
presas produtoras do betão, incluindo as de 
prefabricação.

Quais as novidades a destacar?
Uma novidade absoluta e global é a introdu-
ção de contraordenações em caso de incum-
primento, com fiscalização pela ASAE e pelas 
câmaras municipais. Outra é a determinação 
expressa da última edição das normas a apli-
car: a NP EN 206 para especificar, produzir e 
controlar o betão e a NP EN 13670 para re-
cecionar o betão e as armaduras e para exe-
cutar a estrutura. Como é muito mais rápido 
atualizar uma norma do que um Decreto-Lei, 
é um aspeto claramente positivo. Há mais 
pontos de destacar. 
Começo pelos primeiros intervenientes no 
processo: os projetistas das estruturas que, 
desde 6 de dezembro, só devem submeter 
projetos à aprovação em conformidade com 
o DL 90/2021. Isso envolve:

•  indicar a vida útil pretendida para a estru-
tura sempre que diferente de 50 anos;

•  estabelecer a classe de execução sempre 
que diferente da classe 2;

•  especificar o betão/os betões de acordo 
com a NP EN 206;

•  estabelecer o plano de amostragem dos 
ensaios de receção do betão;

•  estabelecer o plano de amostragem dos 
ensaios de receção das armaduras. 

Ao especificar o betão, o/a projetista deve 
considerar em particular as ações ambien-
tais sobre as várias partes da estrutura, como 
por exemplo os elementos de fundações e 
envolventes, as cozinhas e casas de banho, 
em geral mais húmidas.
Quanto às alterações à especificação do be-
tão, que surgem muitas vezes durante a exe-
cução da obra, devem ter agora o assentimen-
to prévio do/da projetista. Isto é bom porque 
assim pode avaliar se a estabilidade e a dura-
bilidade da estrutura continuam asseguradas.
Para as empresas de betão, a certificação do 
controlo da produção passa a ser condição 
para fornecer as estruturas abrangidas pelas 
classes de execução 2 e 3. Agora as empresas 
de betão certificadas pela ISO 9001 têm uma 
vantagem: O novo diploma entende a certifi-
cação ISO 9001 como equivalente à certifi-
cação do controlo da produção. 
As empresas de betão devem atualizar-se 
para cumprir a NP EN 206. No entanto, têm 
de se manter capazes de fornecer betão de 
acordo com a NP EN 206-1 para as obras que 
ainda estejam abrangidas pelo anterior DL 
301/2007.
As empresas de construção passam a ter 
mais responsabilidade no controlo do betão 
e das armaduras de aço que recebem em 

obra. Através dos ensaios de receção, devem 
verificar, por exemplo, se a resistência à com-
pressão do betão e a resistência à tração das 
armaduras de aço correspondem ao estabe-
lecido pelo projetista. E mais: estes ensaios 
são agora obrigatórios para todas as obras, 
qualquer que seja a classe de execução, mas 
têm de ser realizados por laboratórios acre-
ditados no caso das classes de execução 2 e 
3. Novo é ainda um modelo de declaração 
para preencher no final da obra com os re-
sultados dos ensaios da receção do betão. 
Esta declaração deve ser entregue ao Diretor 
de Fiscalização de Obra e à câmara municipal 
que licenciou o projeto.
Há mais novidades no DL 90/2021. Na sua 
maioria significam um salto qualitativo em 
direção a uma construção mais sustentável 
e segura. Cabe a nós, como profissionais da 
construção, aproveitá-las e dar o nosso con-
tributo. 

////////////// ////////////// João Duarte

Auditor  eiC

divulgação 
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Por muito bem que esteja uma empresa 
ou uma entidade, há sempre possibili-
dade de melhorar. O Instituto Superior 
Politécnico Gaya (ISPGAYA), cujas Boas 
Práticas fazem parte do seu ADN, avan-
çou determinado para a implementação 
de dois referenciais normativos em si-
multâneo: NP EN ISO 9001:2015 e NP ISO 
21001:2020. O que vos motivou a imple-
mentar e a certificar o Instituto segundo 
as referidas normas?
O processo da qualidade iniciou-se com 
a necessidade de criar um conjunto de 
indicadores de desempenho para dar 
resposta a questões colocadas pela A3ES 
- Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior, nas visitas de avaliação dos 
cursos. Nesse sentido, desenvolveu-se um 
processo robusto de avaliação da satisfação 
das partes interessadas, nomeadamente 
a avaliação dos docentes pelos alunos, a 
autoavaliação dos docentes e a avaliação 
de satisfação e de desempenho dos não 
docentes. Muitas das melhorias sugeridas 
nos relatórios das visitas da A3ES ajudaram 
a implementar um conjunto de ações de 
melhoria transversais a todo o Instituto. 
O Observatório da Qualidade, chamado 
para colaborar nessas ações de melhoria, 
sugeriu que o Instituto se certificasse pela 
norma da Qualidade relacionada com as 
instituições de ensino, a ISO 21001, mas 
dado que é uma norma muito recente, não 
sendo ainda reconhecida pelo mercado, 
optou por incluir a ISO 9001, na elaboração 
do seu Sistema de Qualidade, esta última 
efetivamente reconhecida no mundo inteiro. 

Como foi fazer acontecer? Que desafios 
encontraram?
O principal desafio foi desenvolver um 
conjunto alargado de indicadores (mais 

de 100) que envolvessem toda a organi-
zação. Esta tarefa foi planeada para ser 
implementada por fases, seguindo o Plano 
Estratégico 2021-2025, pelo que ainda está 
em franco desenvolvimento. 

Qual o papel das lideranças e dos res-
ponsáveis da Organização em todo o 
processo?
Além do Observatório da Qualidade, estão 
à cabeça deste processo, os presidentes do 
ISPGAYA, da CEP - Cooperativa de Ensino 
Politécnico, CRL e do Conselho Técnico-
-científico. O envolvimento foi total e 
todos participaram. A melhoria é em si só 
extraordinariamente motivadora e bastaram 
alguns imputes para que todos se envolves-
sem neste processo. Conforme os desafios 
iam sendo superados, a equipa envolvida 
ficava mais motivada e empenhada.  

O resultado correspondeu às vossas ex-
petativas?
Já há resultados visíveis, nomeadamente 
no que diz respeitos às avaliações já re-
feridas. A criação de um conjunto grande 

de processos e respetivos procedimentos 
ajudou a refletir a prática existente e a 
tomar, tanto ações de caráter geral como 
particular, que levam a uma consistência 
e robustez na atuação de todos os interve-
nientes nos processos. No entanto, estas 
certificações apenas indicam que o Instituto 
tem consciência plena das suas atividades 
e da necessidade de implementar ações de 
melhoria em situações que necessitam de 
ser aperfeiçoadas.

Sendo o referencial NP ISO 21001:2020 
(Sistema de Gestão para Organizações 
Educacionais) bastante recente, quais os 
benefícios que trouxe para o ISPGAYA?
Como já foi referido, tratando-se de duas 
normas consistentes, seguindo a lógica, o 
Instituto deveria ter seguido apenas a ISO 
21001, mas como a ISO 9001 é uma marca 
reconhecida mundialmente, optamos ini-
cialmente pela certificação da Qualidade 
pelas duas normas.

O ISPGAYA, criado pela Cooperativa de 
Ensino Politécnico há mais de 30 anos, 

ISPGAYA
////// Lino Tavares Dias Presidente do ISPGAYA
////// Nelson Castro Neves Presidente da Direção da CEP – Cooperativa de Ensino Politécnico
////// José Carlos Morais Presidente do Conselho Técnico-Científico do ISPGAYA

O ISPGAYA, uma instituição de ensino com mais de 30 anos de ativi-
dade, certificou recentemente dois referenciais normativos em si-
multâneo: NP EN ISO 9001:2015 e NP ISO 21001:2020. Um processo 
que, segundo os responsáveis, visa fortalecer o padrão de quali-
dade em todas as áreas de funcionamento do Instituto de Ensino.

Manuel Vidigal (eiC) e Lino Tavares Dias 
(ISPGAYA)

entrevista

Carla Neto e Regina Santos (Serviços Académicos); Nelson Neves (CEP); Francisco Oliveira (ACIGAIA); Justino 
Lourenço (CEP); José Morais (C. Técnico-Científico) e José Santos (Escola Superior de Ciências Empresariais)
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engloba duas escolas superiores deno-
minadas Ciências Empresariais e Ciência 
e Tecnologia. A implementação e res-
petiva certificação no âmbito NP EN ISO 
9001:2015 e NP ISO 21001:2020 abran-
ge as duas instituições de ensino?
Sim, as duas escolas fazem parte da mesma 
instituição e estão abrangidas. 

Na vossa área de atividade, o ensino, 
consideram ser diferenciador e vanta-
joso disporem de um sistema de gestão 
orientado pela norma ISO 21001:2020? 
E os vossos alunos percecionam todo 
esse esforço?
Quando se fala de melhoria, fala-se de 
responder adequadamente às solicitações 
de todas as partes interessadas, nomea-
damente os alunos que são uma das mais 
importantes. Sendo a certificação muito 
recente, esperemos que toda a comunidade 

ISPGAYA tome conhecimento e beneficie 
do nível qualitativo implementado.

Para certificarem todo o processo recorre-
ram a entidades externas. No vosso caso, 
escolheram a EIC. Como decorreu todo o 
trabalho desenvolvido em conjunto? 
Para a certificação tivemos de escolher 
uma entidade acreditada 
pelo Sistema Português da 
Qualidade e, pelas indica-
ções recolhidas, optamos 
pela eiC. A equipa auditora 
superou as expetativas e 
acompanhou-nos em todo 
o processo de certificação. 

De futuro, perspetivam 
implementar outros re-
ferenciais normativos?
Por enquanto não, mas se 

verificarmos utilidade em implementar ou-
tros sistemas associados, não hesitaremos 
em fazê-lo. O objetivo é garantir um padrão 
de qualidade elevado em qualquer área de 
funcionamento do ISPGAYA. Queremos um 
Instituto com uma Política da Qualidade 
forte e procedimentos sustentáveis que 
contribuam para uma cultura ISPGAYA. 

O ISPGAYA é uma instituição de ensino de referência há mais de 30 anos em Vila Nova de Gaia, quer pela 
qualidade dos seus cursos e pelo corpo docente qualificado, quer pelo clima académico estimulante e 
diferenciador, onde o aluno inserido na comunidade académica do ISPGAYA beneficia do contacto direto 
com professores e colaboradores no âmbito do processo de ensino e aprendizagem.
O ISPGAYA disponibiliza cursos de CTeSP, Licenciaturas, Mestrados e Pós-Graduações. Para que os alunos e 
demais partes interessadas possam desenvolver outras competências e experiências, o ISPGAYA disponibi-
liza também cursos de formação e educação adaptados às necessidades identificadas no mercado, fatores 
facilitadores da empregabilidade na região, como é comprovado pela taxa de 75% dos alunos do ISPGAYA 
que são convidados para trabalhar nas empresas onde fizeram o seu estágio.

perfifil da empresa
ISPGAYA

Av. Dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha

Vila Nova de Gaia
T: +351 223 745 730

F: +351  220 134 479
E: info@ispgaya.pt
S: www.ispgaya.pt

entrevista

Manuel Vidigal (eiC); Lino Tavares Dias (ISPGAYA) e Maria José Ramos (ISPGAYA)
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 //////

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

PORTUGAL

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

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

ANGOLA

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

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

MOÇAMBIQUE

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

T: +390 823 953 259
E:  direzionecommerciale@

itacacertificazioni.it
////////////////

ITÁLIA

http://eic.pt/

