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Qualidade - Definição

O QUE É QUALIDADE DE UM 
SERVIÇO?
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Qualidade de um Serviço - Definição

GRAU DE SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES E 

EXPECTATIVAS DO CIDADÃO/CLIENTE

RELATIVAMENTE A

CARACTERÍSTICAS DE UM SERVIÇO
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Gestão da Qualidade - Definição

CONJUNTO DE ACTIVIDADES 

COORDENADAS PARA DIRIGIR E 

CONTROLAR UMA ORGANIZAÇÃO NO QUE 

RESPEITA À QUALIDADE
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PROGRAMA DE COOPERAÇÃO 

PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

QUALIDADE E 

SEGURANÇA DAS 

RESPOSTAS SOCIAIS
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Programa de Coopera ção para o Desenvolvimento da 
Qualidade e Segurança das Respostas Sociais

FINALIDADE 

Garantir aos cidadãos o acesso a serviços de qualidade adequados à
satisfação das respectivas necessidades e expectativas

PÚBLICO-ALVO
Instituições Públicas, Privadas e IPSS com as seguintes respostas sociais: 

� Creche 

� Centro de Dia 
� Serviço de Apoio Domiciliário 

� Lar de Infância e Juventude 
� Centro de Acolhimento Temporário 

� Lar Residencial
� Centro de Actividades Ocupacionais 

� Lar de Idosos 
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Objectivos do Programa 

ESPECÍFICOS PRODUTOS

Estabelecer requisitos 
mínimos para construção 
de novas  respostas sociais 
e adaptação das existentes 

Promover a 
Segurança e 
Qualidade 
do Edificado

Promover a 
Qualidade 
das 
Respostas 
Sociais

Definir modelos de 
avaliação da qualidade 
Identificar indicadores de 
avaliação da qualidade nos 
serviços e processos   

GERAIS

Recomendações 
Técnicas

Recomendações 
Técnicas
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Estrutura

TEMAS SUB- TEMAS

1

Modelo de 
Avaliação da 
Qualidade

2

Manual de 
Processos-
Chave

Critérios do Modelo de Avaliação da Qualidade

Processos-chave da resposta social

Serviço de Apoio Domiciliário

Níveis de qualificação definidos no Modelo

3

Questionários 
de Avaliação da 
Satisfação

� Clientes

� Colaboradores

� Parceiros
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1. MODELO 
DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE
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Modelo – Objectivos:

Ser um instrumento de auto-avaliação das respostas sociais

Apoiar no desenvolvimento e implementação de um Sistema de 
Gestão da Qualidade nas respostas sociais

Apoiar na sistematização das actividades e acções de melhoria 
da qualidade do serviço prestado ao cliente 

Agregar num referencial normativo, todos os requisitos aplicáveis a  
uma resposta social independentemente da natureza jurídica

Harmonizar a nível nacional as regras de funcionamento para os 
serviços prestados pelos estabelecimentos 

Constituir um referencial normativo num Sistema de Qualificação  
das Respostas Sociais 

Ser um instrumento nos processos de mudança
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� ORIENTAÇÃO PARA OS RESULTADOS - A Excelência está
dependente da forma como se equilibra e satisfaz as necessidades de 
todas as partes interessadas.

� ENFOQUE NO CIDADÃO/CLIENTE - O cliente é o árbitro final da 
qualidade do produto e serviço. No Modelo de Avaliação da Qualidade, o 
conceito de cliente abrange as seguintes entidades: cliente, família, 
representante legal ou outro designado pelo cliente.

� LIDERANÇA E CONSTÂNCIA NOS PROPÓSITOS - O comportamento 
dos lideres numa organização gera clareza e unidade de propósitos e um 
ambiente no qual a organização e as suas pessoas podem aceder à
excelência. 

� GESTÃO POR PROCESSOS E POR FACTOS - O desempenho das 
organizações é mais eficaz quando todas as actividades são 
compreendidas e sistematicamente geridas, quando as decisões 
referentes às acções correntes e às melhorias planeadas são tomadas 
com base em informação fidedigna.

Modelo - Conceitos de Referência
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� DESENVOLVIMENTO E ENVOLVIMENTO DAS PESSOAS - Todo o 
potencial das pessoas de uma organização pode ser melhor libertado 
através da partilha de valores e de uma cultura de confiança e de 
responsabilização, a qual encoraja o envolvimento de todos.

� APRENDIZAGEM, INOVAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUAS - O 
desempenho organizacional é maximizado quando baseado numa gestão 
e partilha de conhecimentos, dentro de uma cultura de aprendizagem 
contínua, inovação e melhoria.

� DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS - Uma organização trabalha de 
forma mais eficaz quando estabelece com os seus parceiros relações de 
benefício mútuo, assentes na confiança e na partilha de conhecimentos.

� RESPONSABILIDADE SOCIAL - Os interesses a longo prazo da 
organização e das suas pessoas são melhor servidos se for adoptada 
uma abordagem ética e excedidas, em larga medida, as expectativas e 
regulamentações da comunidade.

Modelo - Conceitos de Referência
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Critérios Conceitos de Referência

Modelo de Avalia ção da Qualidade das 
Respostas Sociais

� Orientação para os resultados
� Enfoque no cidadão/cliente 
� Liderança e constância nos propósitos
� Gestão por processos e por factos
• Desenvolvimento e envolvimento das 

pessoas 
• Aprendizagem, inovação e melhoria 

contínuas
• Desenvolvimento de parcerias 
• Responsabilidade social
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CRITÉRIOS MEIOS

Modelo - Critérios

critérios que se reportam à forma 
como as actividades da resposta 
social são desenvolvidas, ou seja, 
o que se faz e como se faz 
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CRITÉRIOS RESULTADOS

avaliam o produto final das 
acções empreendidas, ou seja,
o que se conseguiu alcançar
como consequência da gestão 
que é feita dos Meios

Modelo - Critérios
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MEIOS RESULTADOS

INOVAÇÃO E APRENDIZAGEM CONTÍNUA

Modelo - Critérios
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Resultados Excelentes no que se refere 
ao Desempenho, Clientes, Pessoas e 

Sociedade 

são alcançados através da 

Liderança na condução do Planeamento 
e Estratégia, das Pessoas, dos 

Recursos e Parcerias e dos Processos.

Modelo 
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Modelo - Níveis de Qualificação

Para a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade de 

acordo com a totalidade dos requisitos estabelecidos no Modelo de 

Avaliação da Qualidade, foram estabelecidos três níveis de 

exigência relativamente ao cumprimento dos requisitos, permitindo a 

sua gradual implementação

� Nível C – Cumprimento dos requisitos assinalados no Modelo na 
coluna “Niv.” com C.

� Nível B – Cumprimento dos requisitos assinalados no Modelo na 
coluna “Niv.” com C e B.

� Nível A – Cumprimento dos requisitos assinalados no Modelo na 
coluna “Niv.” com C, B e A.                                       
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2. MANUAL
DE PROCESSOS - CHAVE
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O que é um PROCESSO?

Conjunto de actividades interrelacionadas e 
interactuantes que transformam entradas em saídas

Entradas Saídas

� Atendimento
� Selecção e Priorização das  
candidaturas

• Recepção do cliente
• Pedido de inscrição
• Pedido de informação

• Admissão
• Integração em lista de espera
• Satisfação do pedido de informação

Processo de Candidatura – PC01

Conceito de Processo 

Exemplo:
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Quais são 

os 

Processos 

Chave ?
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Candidatura Admissão
Plano de 

Desenvolvimento 
Individual

Planeamento e 
acompanhamento 
das actividades 
socioculturais

Cuidados 
pessoais e de  

saúde

Nutrição 
e 

alimentação

Apoio actividades 
instrumentais 

da vida quotidiana

Apoio 
psicossocial

PC01 PC02 PC03

PC04

PC05

PC08

PC07

PC06

Processos-chave do Serviço de Apoio Domiciliário
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Desenho de Processos 

Documento que contém a informação do planeamento do 
processo - Quem, Quando, Como e Onde são realizadas as 

actividades, recursos e Indicadores

O QUE O QUE ÉÉ O DESENHO DO PROCESSO?O DESENHO DO PROCESSO?

1. Objectivo
2. Campo de Aplicação
3. Indicadores do Processo

4. Modo Operatório

Índice
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Para cada um destes 8 Processos-chave foram 
definidos:

Objectivo 

Campo de 
Aplicação

Indicadores 
do Processo

Modo 
Operatório 
(Fluxograma das 
actividades)

Descreve de uma forma clara e concisa a intenção do 
processo/instrução de trabalho

Descreve as áreas funcionais, funções, produtos, serviços 
ou itens aos quais o processo/instrução se aplica

Identificação dos parâmetros que demonstram se os 
objectivos de performance de um determinado processo, 
estão a ser alcançados

Descreve as actividades, responsabilidades, 
documentos e impressos utilizados.

Exemplo

Exemplo

Exemplo
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PC01PC01 - CANDIDATURA CANDIDATURA 

Um Processo-chave deverá ter (Exemplo):
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O QUE O QUE ÉÉ UM INDICADOR? UM INDICADOR? 

Forma de quantificar (normalmente numérica) o resultado de um 
plano de acções, actividades ou processos.

� % de inscrições aceites N.º de inscrições aceites/ n.º de 
pedidos de inscrição*100

� N.º de clientes em lista   
de espera

� % reclamações relativas    
ao processo de selecção 

N.º reclamações relativas ao 
processo de selecção / n.º total 
de reclamações*100

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO

Um Processo-chave deverá ter:
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2. Presta2. Presta çção da Informaão da Informa ççãoão
No atendimento do cliente são disponibilizadas No atendimento do cliente são disponibilizadas 
informainformaçções sobre o funcionamento da organizaões sobre o funcionamento da organizaçção ão 
e que constam no ponto 2 da instrue que constam no ponto 2 da instruçção de trabalho ão de trabalho 
IT01.PC01IT01.PC01--AtendimentoAtendimento

INICIO

RECEPÇÃO 
DO CLIENTE

PRESTAÇÃO 
DA INFORMAÇÃO

1

2

1. Recep1. Recepçção do Clienteão do Cliente

VISITA 
ÀS INSTALAÇÕES 3. Visita 3. Visita ààs Instalas Instalaççõesões

3

PC01PC01 - DESCRIDESCRIÇÇÃO DAS ACTIVIDADES ÃO DAS ACTIVIDADES 

Um Processo-chave deverá ter (Exemplo):
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PC01PC01 – DEFINIDEFINIÇÇÃO DE RESPONSABILIDADESÃO DE RESPONSABILIDADES

Um Processo-chave deverá ter (Exemplo):



29

Documento estruturado para 
suportar o registo da informação

Constitui um registo da qualidade, 
após o preenchimento

Instrução 
de Trabalho

Impresso

INSTRUINSTRUÇÇÕES DE TRABALHO E  IMPRESSOSÕES DE TRABALHO E  IMPRESSOS

Documento que contém o modo 
especificado de realizar actividades 
relativas a um processo 

Um Processo-chave deverá ter:

Exemplo

Exemplo
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IT01.PC01IT01.PC01
InstruInstru çção de Trabalhoão de Trabalho

AtendimentoAtendimento
1. Documentação a afixar na recepção

2. Prestação da Informação
2.1 Contacto Presencial

2.2 Contacto Telefónico

A prestação da informação por contacto telefónico, deverá ser feita 
de forma breve e sucinta de acordo com o pedido de informação do 
cliente, salientando ainda a existência de:

Horário de funcionamento
Regulamento interno

Critérios de admissão e priorização

Existência de vaga e regras de gestão da lista de espera
Tipo de serviços prestados

Um Processo-chave deverá ter (Exemplo):
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Um Processo-chave deverá ter (Exemplo):
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IT02.PC01
Selecção e Priorização

das candidaturas

IT01.PC01
Atendimento

IMP01.IT01.PC01
Informação disponibilizada ao cliente

IMP03.IT01.PC01
Carta de Aceitação da InscriçãoPC01

Candidatura

IMP05.PC01
Lista de Espera

Processo Instruções de Trabalho Impressos

IMP02.IT01.PC01
Ficha de inscrição (Parte A e B)

IMP04.IT01.PC01
Carta de não aceitação da Inscrição

Processos-chave – Hierarquia da Documentação
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Processos-chave – Hierarquia da Documentação
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Processos-chave – Hierarquia da Documentação
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Processos-chave – Hierarquia da Documentação
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Processo-chave – Hierarquia da Documentação
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3. QUESTIONÁRIOS DE

AVALIAÇÃO DA 

SATISFAÇÃO: CLIENTES, 

COLABORADORES E PARCEIROS
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Questionários de Avaliação da Satisfação

•Clientes

•Colaboradores

•Parceiros
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Obrigada pela vossa 
atenção

Gestão da Qualidade das Respostas Sociais

Site: http://www.seg-social.pt/left.asp?05.18.07.02


