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CONCLUSÕES

CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS

Capacidade do sistema de gestão cumprir critérios de auditoria aplicáveis (requisitos normativos, legais e 
estatutários e requisitos determinados pela organização nos processos e sistema de gestão)

A auditoria foi realizada recorrendo às tecnicas previstas na metodologia ISO IEC 17021, tais como: entrevistas, 
observaçao, análise documental, verificação de registos (entre outras).
Dessa forma a EA pode recolher por amostragem informação/constatações que fundamentam conclusões sobre a 
sistematização e implementação do SGQ da Organização e cumprir com os objectivos inicialmente previstos para a 
realização da auditoria.
O SGQ cumpre de forma geral com os requisitos da norma de referencia, legais e estatutários aplicáveis e com os  
previstos documentalmente.

DESEMPENHO DO SISTEMA DE GESTÃO

Capacidade do sistema de gestão atingir os resultados pretendidos (como definidos no âmbito da norma de 
referência)

Foi constatado que a Organização em 2018 atingiu de forma geral os resultados pretendidos nos objectivos e 
indicadores do SGQ. 
Para 2019, alguns indicadores foram alterados no sentido de permitir melhor monitorização dos processos. Em 2019 
foram observados resultados relativos ao 1º trimestre.
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Através da análise destes resultados, evidenciamos o compromisso com a “melhoria contínua da Organização”.

ISO 9001 - Demonstrar a capacidade de fornecer de modo consistente produto e serviço que cumpre os 
requisitos do cliente e os legais aplicáveis

Foi constatado que o SGQ prevê a capacidade de fornecer  serviços que cumprem com os requisitos previstos pela 
Câmara e outros aplicáveis. A taxa de reclamações e de NCs internas encontra-se em fase de alteração relativamente à
sua forma de monitorização no sentido de melhor possibilitar a respectiva análise e conclusões.

ISO 9001 - Demonstrar a finalidade de aumentar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz do sistema, 
processos de melhoria e garantia da conformidade dos produtos e serviços

A satisfação de clientes é actualmente efectuada por questionário. Em 2018 o resultado médio de avaliação foi de 4,4 em 
5 (global dos serviços) - ver OM.
Foi contudo considerado que a taxa de respostas foi reduzida daí estarem previstas novas formas de monitorização e de 
apresentação/resposta do questionário.

ISO 9001 - Alcance dos objetivos da qualidade

Os objectivos previstos e planeados para 2019 de forma geral estão a ser monitorizados/cumpridos; essa tendência vem 
de anos anteriores; Ver AS relativamente a objectivos.

AVALIAÇÃO DO ÂMBITO DE CERTIFICAÇÃO

A Organização pede clarificação - adequação da terminologia do âmbito de forma a estar mais de acordo com a nova 
estrutura orgânica para:

- Operações Urbanísticas e acompanhamento técnico, informação geográfica, topografia e cadastro, atendimento 
público, fiscalização municipal, metrologia, licença especial de ruído e visitas interpretativas ás serras de Santa Justa e 
Pias. 

AVALIAÇÃO DO CICLO DE AUDITORIAS

Foi analisado  cliclo de auditorias relativas a 2016, 2017 e 2018. De forma geral as questões identificadas encontram-se 
sanadas.

DIVERGÊNCIAS

Durante a auditoria e pela apresentação efectuada deste relatório, não foram identificadas divergências entre 
Organização e EA.

RECOMENDAÇÃO DA EA

A EA tendo em conta os resultados de auditoria apresentados neste relatório entende que a Organização cumpre de 
forma geral a norma de referencia e documentação do SGQ e que apresenta os recursos adequados para ultrapassar as 
questões a carenciar melhoria apresentadas neste relatório. Por essa razão é de parecer que a Certificação deve ser 
mantida sob validação da APCER.
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CONSTATAÇÕES

Nº TIPO NORMA REQUISITO

1 NCm NP EN ISO 9001:2015 6.2 Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir

Análise de causas e ação corretiva Evidências de implementação de ação corretivaü

 Relativamente a alguns Objectivos/indicadores a fórmula de monitorização não é clara (ex. Alguns da Div. DJRH)  e 
nem sempre é evidenciada a análise e definição de acções para incumprimentos (ex. Atendimento 2018 e 2019).

2 NCm NP EN ISO 9001:2015 9.2 Auditoria interna

Análise de causas e ação corretiva Evidências de implementação de ação corretivaü

Não foi evidenciado o tratamento relativo a algumas constatações da auditoria interna(14 e 15 de Maio de 2019), por 
exemplo relacionadas com Urbanismo e Atendimento.

3 NCm NP EN ISO 9001:2015 10.2 Não conformidade e ação corret iva

Análise de causas e ação corretiva Evidências de implementação de ação corretivaü

 Foi constatada a existência de reclamações em aberto/não encerradas no MyDoc, ex. nr. 0287593 de12-04-2019 
(situação já sinalizada na auditoria interna de 14 e 15 Maio, 2019, entre outras até de ano anterior).

4 AS NP EN ISO 9001:2015 9.3.2 Entradas para a revisão pela gestão

Melhorar a evidência da análise do retorno das partes interessadas relevantes na revisão do sistema, assim como a 
análise de tendências (alínea c) para outras questões para além dos objetivos.

5 AS NP EN ISO 9001:2015 10.2 Não conformidade e ação corret iva

Foram constatadas ações de 2018 não concluídas, sem que se perceba o respetivo ponto de situação actual (se 
transitam para 2019 ou não, ex. DOT).

6 OM NP EN ISO 9001:2015 9.1.2 Satisfação do cliente

Ponderar efetuar a avaliação da satisfação dos clientes por serviço/area de atividade, no sentido de melhorar as 
respetivas conclusões.

7 OM NP EN ISO 9001:2015 9.3.1 Revisão pela gestão. Generalidades

Ponderar ajustar a sequência da revisão do sistema à normativa, nomeadamente em termos de entradas e saídas. 
Melhorar ainda a análise de não conformidades/reclamações/ações corretivas do ano em questão.

A EA solicita a elaboração de um Plano de Ações Corretivas, descrevendo os resultados da análise de causas, 
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apresentando a correção e ação corretiva determinada para cada NCm e NCM e AS, quando solicitado, definindo por 

ação, o prazo e responsáveis pela implementação da ação.

Adicionalmente podem ser solicitadas evidências de implementação das correções e ação corretiva, dentro dos prazos 

estipulados no REG 001 e condições particulares aplicáveis.

As OM não necessitam de resposta pela organização.

Este relatório apresenta os resultados da auditoria, sendo verbalmente apresentadas à organização, em reunião final, as 

conclusões sobre o desempenho e as constatações, para clarificação e esclarecimento.

A auditoria foi realizada por amostragem a atividades, processos, produtos e serviços, documentos e entrevistas de 

colaboradores, estando os seus resultados sujeitos a incerteza. Compete à organização determinar a necessidade de 

aprofundar esta avaliação, de modo a identificar e tratar outras situações associadas às constatações apresentadas.

O presente relatório foi apresentado na reunião de encerramento da auditoria e é disponibilizado à Organização e à 

APCER por correio eletrónico.

O relatório é propriedade da APCER que o verifica, podendo alterá-lo com conhecimento da organização.

CONFIDENCIALIDADE

A APCER assegura a confidencialidade de toda a informação a que tem acesso durante o processo de certificação, a 

todos os níveis da sua estrutura, incluindo comissões, organismos ou colaboradores externos que atuem em seu nome. 

A APCER reserva-se do direito de disponibilizar informação confidencial aos representantes de organismos de 

acreditação e das autoridades competentes regulamentadoras da verificação. Quando a APCER estiver obrigada por lei 

a divulgar informação a uma terceira parte, a organização cliente ou a pessoa serão notificadas antecipadamente da 

informação a fornecer, salvo se o contrário for regulado por lei.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO

Organização e o seu sistema de gestão

O SGQ é de forma geral cumprido apresentando capacidade de melhoria conforme as constatações referidas neste 
relatório.

Alterações na organização e seu sistema de gestão

Devido à entrada em vigor do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais em 27-03-2018, houve alterações 
orgânicas consolidadas ao longo de 2018 as quais foram absorvidas pelo SGQ também nesse intervalo de tempo.

Auditoria interna e revisão pela gestão
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Foi constatada a realização de revisão do SGQ relativa a 2018 (em 29-04-2019) com a definição de objectivos para 2019 
(já com análise de riscos, oportunidades e definição de acções em SWOT). A revisão concluiu que o SGQ se mantém 
apropriado e é eficaz. (ver OM).

O acompanhamento dos objectivos e planeamentos para 2019 encontra-se efectuado até ao 1º trimestre de 2019.

A auditoria interna foi realizada em 14 e 15 de Maio de 2019 (1 dia) por auditores internos  isentos da área auditada  que 
cumprem com os requisitos. Foi global a todo o sistema e processos (ver AS).

Comunicação relevante com partes interessadas incluindo reclamações

A comunicação com as partes interessadas relevantes parece ser adequada carenciando melhoria de análise na 
Revisão do SGQ. Relativamente às reclamações, na generalidade são tratadas (ver constatação associada).

Controlo sobre a utilização de marcas e documentos de certificação

Não foi constatado o uso indevido da marca de empresa certificada.

Verificação da eficácia das ações relativas ao relatório anterior

Relativamente à última auditoria da APCER, de  forma geral as questões foram tratadas, contudo algumas não foram 
completamente eficazes (ex. tratamento de reclamações, revisão do SGQ).

INFORMAÇÃO SOBRE A AUDITORIA

IS
O

90
01

CRITERIOS DE
AUDITORIA

Documentação do sistema de gestão ü
Requisitos legais e estatutários e outros requisitos aplicáveis ü
Determinar a capacidade do sistema de gestão assegurar o cumprimento dos
requisitos estatutários, regulamentares e contratuais aplicáveis e dos resultados
esperados

OBJETIVOS DE
AUDITORIA

ü

Determinar a conformidade do sistema de gestão da organização, ou de parte, com
os critérios de auditoria

ü
Determinar a eficácia do sistema de gestão em assegurar que é razoavelmente
expectável para a organização alcançar os objetivos especificados

ü
Identificar, quando aplicável, áreas potenciais de melhoria do sistema de gestão. ü

OS OBJETIVOS FORAM
CUMPRIDOS? Sim

CUMPRIMENTO DO PLANO
DE AUDITORIA? Sim

A DURAÇÃO DA AUDITORIA
FOI CUMPRIDA? Sim
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Âmbito da auditoria - Processo Nº E2007.026

prestação de serviços no gabinete de apoio a munícipes; operações urbanísticas abrangidas pelo regime
jurídico de urbanização e edificação, e de outras operações abrangidas por legislação específica; informação
geográfica, topografia e cadastro; licença especial de ruído; visitas interpretativas às Serras de Santa Justa e
Pias; fiscalização municipal, urbanística, e ambiental; serviços de metrologia

N.º de locais / Entidades auditadas

FIXOS TEMPORÁRIOS OFFSITEEdifico
Central da
Câmara

Municipal
de

Valongo.

Processos, atividades, unidades, produtos

Todos os processos incluídos no âmbito foram auditados por amostragem: 
Planeamento estratégico
Atendimento
Loteamentos
Edificação
Cartografia, topografia e desenho
Recursos humanos e formação
Metrologia
Fiscalização Municipal/Ambiental
Fiscalização de operações urbanísticas
Execução e acompanhamento técnico 
Realização de visitas interpretativas às serras de Santa Justa e Pias
Licença especial de ruído

Turnos auditados

A auditoria decorreu no horário normal de trabalho.

Alterações na organização com impacto no programa de auditoria ou certificado: NP EN ISO
9001:2015

 
A Organização pede clarificação - adequação da terminologia do âmbito de forma a estar
mais de acordo com a nova estrutura orgânica para:
 
- Operações Urbanísticas e acompanhamento técnico, informação geográfica, topografia
e cadastro, atendimento público, fiscalização municipal, metrologia, licença especial de
ruído e visitas interpretativas ás serras de Santa Justa e Pias. 

REDAÇÃO DO ÂMBITO
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