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1 NP EN ISO 9001:2015 

1.1 NOTA PRÉVIA E INTRODUÇÃO 

A emissão e distribuição desta brochura não mais pretende ser do que um trabalho de análise e interpretação dos 

requisitos da nova norma ISO 9001:2015, constituindo pois um contributo dos profissionais da Iberogestão no sentido 

de tentar clarificar conceitos, âmbitos e exigências que nela se expressam. 

Este trabalho surge na sequência do guia interpretativo da ISO 9001:2008 emitido pela Iberogestão. O trabalho 

apresentado requer contributos e análises posteriores que o enriqueçam no sentido de melhor identificar as exigências 

da norma, permitindo às organizações importantes evoluções e ciclos de melhoria contínua, potenciando desta forma 

ganhos de produtividade e de qualidade; as Empresas do nosso país necessitam de melhorar de forma consistente e 

continuada a sua qualidade, utilizando cada vez mais os recursos de uma forma rentável, criadora de valor e caminhando 

sempre no sentido da satisfação de todos quantos estão por elas envolvidos: utilizadores, clientes, colaboradores, 

acionistas, fornecedores e sociedade. 

Para além da análise e interpretação executadas sobre a norma em apreço pelos profissionais da Iberogestão, este 

documento conterá ainda alguns exemplos de metodologias, desenhos esquemáticos de soluções que têm obtido êxito 

nos trabalhos e projetos em que a Iberogestão aplica os seus conhecimentos e práticas com o objetivo de, trabalhando 

em conjugação de esforços com os profissionais dos clientes, serem projetadas soluções de valor para as organizações. 

Para terminar, gostaríamos de enunciar a disponibilidade da Iberogestão e dos seus consultores para toda e qualquer 

ação de análise da presente norma. Certos erros, omissões e oportunidades de melhoria serão detetadas e consideradas 

na fase posterior ao lançamento e distribuição, assim, solicitamos o favor dos contributos dos leitores para que sejamos 

capazes de rapidamente executar a necessária atualização. 

A norma em análise, a ISO 9001:2015, baseia-se e desenvolve princípios de gestão da qualidade e disponibiliza linhas de 

atuação às organizações para que melhorem o respetivo desempenho. Nesta especificação, os princípios da qualidade 

devem ser conhecidos e desdobrados por toda a organização pela gestão de topo. 

Os grandes objetivos das organizações continuam a centrar-se no essencial, que é: 

 Identificar e cumprir as necessidades e expectativas de clientes e de todas as restantes partes interessadas – 

colaboradores, fornecedores, acionistas, sociedade;  

 Alcançar vantagens competitivas; 

 Alcançar, manter e desenvolver capacidades e desempenhos organizacionais. 

 

A aplicação dos princípios de gestão da qualidade potencia benefícios diretos, contribuindo ainda para a gestão de custos 

e dos Riscos que são determinantes para a organização, seus clientes e restantes partes interessadas. 

As questões ligadas ao benefício para a organização apresentam-se de uma forma mais nítida e reforçada relativamente 

ao que as normas ISO 9000 apresentavam, o que parece ser uma evolução significativa e requerida por todas as partes 

que estão envolvidas e dependentes dos resultados e desempenho de uma organização. Quando se evoca o termo 

organização pretende-se sempre referir um conjunto de meios – humanos técnicos, financeiros,... – que conduzem à 

produção e/ou à disponibilização de um produto ou um serviço; assim podemos sempre considerar que a abordagem, 

os requisitos e os meios sugeridos podem e devem ser considerados para qualquer unidade económica que considere a 

produção ou a disponibilização de um produto ou serviço (indústria, comércio, retalho, ensino, administração pública, 

saúde, serviços,…). 

Managing Partner da Iberogestão 

Alfredo Azevedo  


