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1.  PROMULGAÇÃO 

 

O Executivo do Município de Vimioso, compromete-se pelo presente Manual de Gestão da Qualidade ao cumprimento 

das determinações do Sistema de Gestão da Qualidade, tendo por referência a Norma NP EN ISO 9001. 

O presente Manual da Qualidade descreve os meios e processos adotados pelo Município para assegurar um Sistema de 

Gestão da Qualidade adequado às sua atividades e serviços, constituindo o suporte material que descreve a estrutura 

funcional, responsabilidades, práticas, processos, procedimentos e recursos para a definição e realização da Politica da 

Qualidade. Esta Política reflete os padrões e princípios do Município de Vimioso e o comprometimento do seu Executivo 

relativamente à Gestão da Qualidade. 

O Município de Vimioso propõe-se assegurar a promoção, divulgação e compreensão dos princípios da Qualidade 

inseridos no presente Manual a todos os seus colaboradores, comprometendo-os assim ao cumprimento dos requisitos 

que lhe são aplicáveis, bem como na elaboração e observância de todos os procedimentos que lhes estão cometidos. 

 

1.1 REPRESENTANTE DO EXECUTIVO  

 

O Município de Vimioso, delega no Exmo. Sra. Vereadora Carina Machado Lopes, a função de representante do Executivo 

para supervisionar a implementação e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade, designando-o também como 

Responsável da Qualidade, sendo no entanto destacado o Dr. Paulo Fernandes João, para a coordenação operacional a 

todos os níveis das determinações do Manual da Qualidade, sendo o propósito do Executivo manter a satisfação de todos 

os seus clientes, quer internos quer externos. 

 

 

 

O Município de Vimioso, 

 

________________________ 

27-10-2021 
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2. APRESENTAÇÃO DO MUNICÌPIO 

 

2.1 HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 

 

“Vimioso, tradição e qualidade de vida…”  

O concelho de Vimioso é um verdadeiro livro onde os capítulos da história, património arquitetónico e cultural, 

património natural, gastronomia e hospitalidade enchem as suas infindáveis paginas deixando o leitor/visitante 

apaixonado e convencido de que há paraísos na terra. 

Aqui poderá comprovar a simbiose perfeita entre Natureza e Homem. Tudo está no seu lugar. 

Paisagem natural articula-se com o património construído, onde o homem se mistura com o meio, sendo mais um 

elemento da mão criadora. Neste local o limite é o céu. 

Para lá da arquitetura civil (casas construídas com o xisto e granito, Pelourinho de Algoso, Pontes Romanas e Românicas), 

abunda também a arquitetura religiosa: todas as aldeias possuem bonitas igrejas matrizes, destaca-se pela 

monumentalidade a Igreja Matriz de Vimioso. 

 

  
     Casa da Cultura e Pelourinho de Vimioso                                        Gaiteiro de Serapicos 

  

O Cruzeiro de Caçarelhos é uma obra singular, como singular são as igrejas desta aldeia. A arquitetura militar fornece ao 

concelho o seu ex-libris, o Castelo de Algoso. Este monumento nacional testemunha a valentia das gentes destas 

paragens e atesta a resistência de um povo. 

Subam ao Castelo e, lá do alto, deslumbrem-se com paisagens imensas onde o encanto e beleza são inesgotáveis. O olhar 

transporta-nos pelo horizonte e arrepiamo-nos ao sentirmo-nos tão pequeninos face à força da natureza e virgindade da 

paisagem. 
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                      Ponte de Pinelo                 Castelo de Algoso  

 

 

Descanse junto do Sabor, Angueira ou Maçãs, rios de água cristalina, onde uma fauna abundante (coelho, lebre, javali, 

perdiz) vem beber, e onde nas suas margens cresce uma flora ímpar. 

Nestes vales profundos decorados com majestosas escarpas habita a águia-real, vê-se a cegonha negra, enfim, somos 

convidados a uma verdadeira exploração da natureza. Falta conhecer o melhor deste concelho: as suas gentes. 

Nesta viagem, vai certamente encontrar rostos ímpares, um sentimento de amizade e sinceridade único, uma humildade 

encantadora. É gente que trabalha a terra de onde retira o seu sustento. E que sustento! Alimentos de um paladar único 

que as mãos das mulheres cozinham como ninguém. 

Aqui pode saborear o melhor fumeiro (botelo, salpicão, morcela, alheira), pode saborear uma boa caldeirada de cordeiro 

ou um tentador cabrito assado. É claro que a boa posta de vitela não falta, e já agora, com uns peixes do rio de entrada. 

Sobremesa? Decida-se! Doces regionais, fruta de pomar, queijo e marmelada de fabrico doméstico, acompanhado com o 

generoso vinho fruto da videira e do trabalho do homem. 

No fim da leitura/ viagem ficará surpreso com a facilidade com que aqui se fez amigos, render-se – á à simpatia e 

generosidade desta gente, enfim, dará graças por nos ter escolhido e dir-nos-á “até breve”. 
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2.2  IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Município de Vimioso 

Sede: Sede: Praça Eduardo Coelho 

Tel:  273 518 120  

Fax:   273 512 510 

Site:   www.cm-vimioso.pt 

E-mail:  gi.cmv@cm-vimioso.pt 

 

2.3 ORGANIGRAMA 
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2.4 RESPONSABILIDADES/FUNÇÕES 

As competências e responsabilidades das diferentes unidades orgânicas encontram-se no Regulamento da Organização 

dos Serviços do Município de Vimioso.  

As funções encontram-se descritas no mapa de pessoal, para além da legislação em vigor. 

Descrevem-se, de seguida, as funções do Representante da Gestão, Responsável da Qualidade e Gestor de Processo, 

assim como as qualificações e requisitos mínimos para um adequado desempenho das mesmas.  

 

REPRESENTANTE DA GESTÃO  

 Funções 

- Assegurar a implementação e manutenção do Sistema da Gestão de Qualidade; 

- Assegurar a promoção da consciencialização dos colaboradores para com os requisitos definidos; 

- Assegurar a adequabilidade e eficácia do Sistema de Gestão de Qualidade; 

- Avaliar a compreensão da política e promover a divulgação dos Objetivos definidos; 

- Participar na definição das ações que promovam a melhoria do Sistema de Gestão de Qualidade; 

- Assegurar os meios necessários para o cumprimento da Política da Qualidade. 

 Requisitos Mínimos da Função 

- Membro do Executivo 

 

RESPONSÁVEL DA QUALIDADE  

 Funções 

- Assegurar que é estabelecido, implementado e mantido um Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a 

norma NP EN ISO 9001; 

- Implementação e manutenção da gestão de registos; 

- Participar na identificação e implementação de ações corretivas e preventivas; 

- Elaborar e fazer cumprir o Plano de Auditorias Internas da Qualidade; 

- Elaborar as atas de reunião das revisões efetuadas ao Sistema de Gestão da Qualidade; 

- Cumprir todos os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade que lhe são aplicáveis e assegurar o 

cumprimento dos mesmos pelos responsáveis do processo; 

- Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. 

 Requisitos Mínimos da Função 
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- Curso Superior; 

- Bom conhecimento dos Serviços do Município; 

- Conhecimentos da norma ISO 9001. 

 

GESTOR DE PROCESSO 

 Funções 

- Assegurar que é estabelecido, implementado e mantido um Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com 

a norma NP EN ISO 9001 nas atividades que constituem o respetivo processo; 

- Implementação e manutenção da gestão de registos do processo; 

- Identificar e implementar ações corretivas e preventivas relacionadas com o respetivo processo; 

- Fornecer informação referente ao respetivo processo como entrada para a Revisão pela Gestão e definir 

ações, bem como tomar decisões para a melhoria do desempenho do processo; 

- Assegurar o acompanhamento dos indicadores de avaliação de desempenho do processo; 

- Participar na identificação das necessidades de formação. 

 Requisitos Mínimos da Função 

- Responsável da área a que o processo diz respeito. 

 

 

3. POLÍTICA DA QUALIDADE E OBJETIVOS 

 

3.1 POLÍTICA DA QUALIDADE 

O Município de Vimioso aposta na melhoria contínua dos seus serviços visando a satisfação das necessidades e 

expectativas dos seus Munícipes, promovendo a seguinte orientação estratégica:  

 

Visão 

 

Ser reconhecido pela prestação de serviços que: 

 promova a melhoria da qualidade de vida, resolvendo problemas existentes e criando condições que 

permitam a fixação das pessoas no Concelho; 

 desenvolva produtos turísticos competitivos, apostando no enorme potencial do Concelho; 

 fortaleça a estrutura económica, para inverter a tendência de desertificação do Concelho e fixar os 

jovens. 
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Missão 

 

Promover e assegurar: 

 a criação de infra-estruturas necessárias ao desenvolvimento do Concelho; 

 a qualificação dos Recursos Humanos; 

 a satisfação dos Munícipes. 

 

Política da Qualidade 

 

A Política da Qualidade definida pela Presidência da Câmara evidencia o seu comprometimento com: 

 

 a reestruturação do Modelo Organizativo da Câmara; 

 o ouvir os Munícipes e restantes partes interessadas, na procura da satisfação dos seus interesses e 

expectativas; 

 a competência dos seus Recursos Humanos; 

 a melhoria continua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade; 

 a dar cumprimento aos requisitos legais e regulamentares. 

 

De forma a garantir a implementação destas intenções, torna-se necessário assegurar o planeamento eficaz dos 

objetivos que preconizem a sua concretização apostando para tal na normalização de procedimentos e práticas 

através da implementação e manutenção um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a norma NP EN ISO 

9001. 

 

3.2 OBJETIVOS DA QUALIDADE 

Os Objetivos da Qualidade de cada unidade orgânica coincidem com os objetivos anuais estabelecidos para cada um dos 

Processos. 

 

4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

A Estrutura de processos de uma dada Instituição deverá ser adequada para contribuir para o êxito do desempenho 

das suas funções, responsabilidades e também para satisfação das partes interessadas. Neste sentido, o Sistema de 

Gestão da Qualidade é composto por processos inter-relacionados não só na área da prestação dos seus serviços, mas 
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também em áreas que permitem a gestão, usando o planeamento, a implementação, o seguimento e a possível 

correção dos desvios à linha de rumo traçada pelos objetivos estabelecidos. 

Este Sistema é estruturado tendo em conta a Política da Qualidade, anteriormente exposta, e usando os princípios 

consagrados pela gestão por processos e a melhoria contínua. Assim, o desenvolvimento do Sistema usou três vetores 

na sua formação: 

 

Os Requisitos - nomeadamente os que derivam das normas, da legislação que 

regulamenta os serviços desenvolvidos no Município e das expectativas dos clientes, 

para facilitar a focalização nos aspetos mais importantes; 

Os Processos - que no seu levantamento e enquadramento nas atividades da 

organização, visam potenciar a eficiência e eficácia de toda a organização, utilizando 

a metodologia de melhoria contínua;  

As Funções - na definição dos conhecimentos, das competências, da experiência, 

educação, treino e autoridade, para um desempenho responsável e globalmente 

consequente. 

O Manual da Qualidade descreve os princípios adotados no SGQ para a concretização da Política da Qualidade 

definida. 

O Manual da Qualidade aplica-se a toda a estrutura funcional e organizacional, às atividades e serviços, sendo as suas 

diretrizes e recomendações de cumprimento vinculativo e aplicável a nível funcional a todos os colaboradores dos 

serviços englobados no âmbito definido. 

 

4.1 ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

O presente Manual visa descrever a estrutura e organização do Sistema da Gestão da Qualidade (SGQ) implementado no 

Município de Vimioso, segundo os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008-  Sistemas de Gestão da Qualidade. 

Assim, o sistema e sua certificação objetivam Prestação de Serviços nas Áreas de: 
 

 Atendimento (de Águas e Saneamento e Obras Particulares); 

 Obras Particulares; 

 Ação Social. 

 

Estão igualmente abrangidas no SGQ as seguintes unidades orgânicas internas relativas a: 
 

 Recursos Humanos; 

 Aprovisionamentos; 

 Sistemas de Informação; 

 Contabilidade; 

 Tesouraria; 

 

Fu
nç

õe
s

Processos

Requisitos
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 Arquivo Municipal; 

 Gestão Florestal. 

 

4.2 APLICABILIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

Não São aplicáveis os seguintes requisitos da norma 9001:2015: 

8.3 Design e desenvolvimento de produtos e serviços: dado que as atividades no âmbito de certificação limitam-se 

à apreciação de pareceres e emissão de informações relativamente a solicitações dos munícipes. 

 

Esta exclusão não afeta a aptidão ou a responsabilidade do Município em proporcionar um serviço que vá ao encontro 

dos requisitos do Munícipe e regulamentos aplicáveis. 

 

 

4.3 ESTRUTURA DOCUMENTAL DO SGQ 

A estrutura documental do SGQ é composta pelo conjunto de documentos que se enquadram em cinco níveis, 

hierarquicamente distintos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4    PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

Política da Qualidade: determina os resultados desejados e apoia a organização na 
aplicação dos seus recursos para atingir esses resultados. Proporciona o 
enquadramento para estabelecer e rever os objetivos da qualidade, dando 
enquadramento às determinações oficiais e legais, bem como às decisões 
estratégicas definidas pelo Executivo. 

Manual da Qualidade: especifica o Sistema de Gestão da Qualidade, bem como 
os procedimentos adotados no mesmo. 

                  Mapeamento dos processos: descreve as principais interações e inter-
relação entre os processos. 

Procedimentos/Instruções de Trabalho: forma definida para 
desenvolver uma atividade ou um processo. Descrevem o quê, 
quem, quando, onde e como são efetuadas ações nos diferentes 
processos. As instruções de trabalho são formas simples e 
diretas de detalhar as tarefas dos colaboradores. 

 Impressos/registos: expressam resultados obtidos e 
fornecem evidências das atividades realizadas. 

Política 

da 

Qualidade

Manual da 

Qualidade

Mapeamento dos 
Processos

Impressos / Registos 

Procedimentos / 
Instruções de Trabalho

Política 

da 

Qualidade

Manual da 

Qualidade

Mapeamento dos 
Processos

Impressos / Registos 

Procedimentos / 
Instruções de Trabalho
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Os procedimentos transversais aos processos são os seguintes: 

 PS.02-PR.01 – Controlo e Retenção da Informação Documentada 

 PS.02-PR.02 – Auditorias Internas da Qualidade 

 PS.02-PR.03 – Não conformidades, ações corretivas e melhorias 

 PS.02-PR.04 – Tratamento de Reclamações 

 PS.02-PR.05 – Contexto da organização, gestão de riscos e oportunidades 
 

Em cada processo poderão existir outros procedimentos, registados na respetiva matriz de controlo de 

documentos e registos. 

 
 

4.5 REQUISITOS NORMATIVOS 

 

A elaboração deste manual teve como referência os seguintes documentos: 

 

NP EN ISO 9000 - Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e Vocabulário; 

NP EN ISO 9001 - Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos; 

NP 4433 – Linhas de Orientação para a documentação de Sistemas de Gestão da Qualidade; 

 

 

4.6 SIGLAS E ABREVIATURAS 

Neste manual são utilizadas siglas ou abreviaturas relativas a documentos e áreas. Algumas dessas siglas são usuais na 

empresa, sendo portanto já conhecidas pelos seus colaboradores, havendo outras que se entendam oportunas de criar 

tendo em vista encurtar e facilitar a redação e compreensão do Manual. 

As restantes siglas utilizadas na documentação do SGQ estão definidas no procedimento de Controlo de Documentos e 

Registos – PS.02-PR.01. 

 

Sigla Designação 

MQ Manual da Qualidade 

NP Norma Portuguesa 

EN Norma Europeia 

ISO Organização Internacional de Normalização 

SGQ Sistema de Gestão da Qualidade 
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4.7 SEQUÊNCIA E INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS   

O esquema seguinte ilustra a interação entre os vários processos do Sistema de Gestão da Qualidade: 

 

 

 

A rede de processos foi agrupada em três níveis por afinidade de contribuição para uma dada saída, GESTÃO, 

OPERACIONAIS (DE VALOR PARA O CLIENTE) e SUPORTE. Cada um destes níveis é constituído por processos que se 

encontram descritos nos mapas dos processos em anexo. 

Os processos foram mapeados tendo em consideração os seguintes elementos: objetivo, dono do processo, entradas, 

saídas, clientes, fornecedores, atividades, responsabilidades, documentação de suporte e indicadores de desempenho. 



 

MANUAL 
Código: 

PS.02-MN.01.07 
 MANUAL DA QUALIDADE 

  

Elaborado: Paulo João 

Data: 27-10-2021 

Aprovado: António Jorge Fidalgo Martins 

Data: 27-10-2021 

Cópia não controlada quando impressa! 

Página 14 de 15 

 

 
5. MATRIZ DE RELAÇÃO PROCESSOS/NORMA 

 

De forma a estabelecer o cruzamento entre os processos e os requisitos da norma NP EN ISO 9001 foi elaborada a 

seguinte matriz, que identifica o cumprimento integral de todas as exigências normativas através do conjunto de 

processos enunciados no SGQ: 

 

Processos 

Requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2015 

4
.1

 

4
.2

 

4
.4

 

5
.1

 

5
.1

.2
 

5
.2

 

6
 

6
.1

 

7
.1

.2
 

7
.1

.3
 

7
.1

.4
 

7
.1

.5
 

7
.2

 

7
.5

 

8
.1

 

8
.2

 

8
.3

 

8
.4

 

8
.5

 

8
.7

 

9
.1

.1
 

9
.1

.2
 

9
.1

.3
 

9
.2

 

9
.3

 

1
0

 

G
e

st
ão

 

Gestão, 
Planeamento e 
Controlo 

                    x            

O
p

e
ra

ci
o

n
ai

s 

Atendimento                           X          

Obras Particulares                           X          

Ação Social                     X         

Su
p

o
rt

e 

Gestão de 
Recursos Humanos                           X           

Qualidade                             X           

Aprovisionamentos                             X          

Gestão de 
Sistemas de 
Informação 

                           X           

Contabilidade                        X         

Tesouraria                        X          

Arquivo Municipal                      x          

Gestão Florestal                        X         

 

X – Requisito não aplicável 
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6. APROVAÇÕES/REVISÕES DO MANUAL DE QUALIDADE 

 

Revisão Nº 
Páginas 
Revistas 

Alterações Efetuadas Data 
Validação do MQ 

Elaborou Aprovou 

1 1 Atualização da Política da Qualidade 27-11-2012 Paulo João José Rodrigues 

2 1 
Alteração do nome do presidente da 

Câmara 
04-11-2013 Paulo João Jorge Fidalgo 

3 3 
Alteração do modelo, âmbito e matriz de 

processos/Norma 
13-01-2014 Paulo João Jorge Fidalgo 

4 4 
Alteração do modelo, âmbito, matriz de 

processos/Norma e rodapé 
24-03-2015 Paulo João Jorge Fidalgo 

5 
3; 9; 11; 12; 

14 
Transição para a ISO 9001:2015 21/08/2017 Paulo João Jorge Fidalgo 

6 3 
Alteração do Representante da Gestão 

(Executivo)  
27-10-2017 Paulo João Jorge Fidalgo 

7 3 
Alteração do Representante da Gestão 

(Executivo) e organigrama 
27-10-2021 Paulo João Jorge Fidalgo 

 


