
Título Evento:  CONSTRUIR VALOR COM A GESTÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS 

Tipo de Evento e promotores (Conferência/Seminário/Jornadas/etc.):  WORKSHOP promovido 

pela QUALIWORK 

Data: 25 Out 2010 Local:  Novotel, Lisboa 

Participante(s) do GEP/NEP: Marta Pile 

Objectivo: Com este workshop a Qualiwork teve como objectivo promover a partilha de informação e 

experiência de cada organização oradora relativamente aos sistemas de gestão integrados certificáveis. O 

Evento desenvolveu-se através da apresentação e análise dos benefícios da implementação de Sistemas de 

Gestão Integrados (Ambiente, Qualidade, Segurança, Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação - 

IDI Norma NP 4457 - e Gestão de Sistemas de IT Service Management ð ISO/IEC 20000), e qual o melhor 

caminho a percorrer na implementação bem sucedida das normas de referência. 

Principais conclusões (resumo): No Workshop òConstruir valor com a gest«o de Sistemas Integradosó 

foram expostos e discutidos casos de sucesso obtidos com a implementação e certificação sistemas de 

Inovação, Ambiente, Qualidade, IT service Management e Segurança. Foi ainda divulgado o apoio de 

financiamento às Organizações  no âmbito do QREN e partilhada a opinião e experiência da Qualiwork. 

 Oradores do evento:  

 Dra. Isabel Caetano (COTEC) 

 Eng. Gouveia Leal (COTEC) 

 Eng. Pedro Almeida (Metatheke)  

 Eng. Nuno Ferreira (Versão Integral) 

 Dra. Joana Beirão (Edinteriores) 

 Eng. Hélder Estradas (APCER) 

 Engª Mafalda Pinto (LISBOAGAS ORD) 

 Dra. Dora Lopes (Vercont) 

Foram tratados temas como a inovação, tendo sido referido (COTEC) um modelo interessante de auto-
diagnóstico com 43 questões, que permite às instituições medirem o seu grau de inovação ao nível de 
produtos, de processos, organizacional e de marketing . Trata-se de uma auto-avaliação baseada em 4 
áreas/dimensões: condições, recursos, processos e resultados. 
Dados alguns exemplos das empresas mais inovadoras do mundo (Apple, Google, é), referindo-se que é 
fundamental para a inovação: 

 estimular as diferenças nas pessoas 

  partilhar informação/trabalhar em rede 

 Questionar/observar/experimentar 

 Permitir que os colaboradores utilizem parte do seu tempo para explorarem as suas ideias (20%?). 
Outras questões foram referidas:  

 Mudança - é preciso dar tempo às pessoas para prepararem a mudança 

 Qualidade ï é preciso monitorizar e valorizar a comunicação dentro e fora da empresa 
 
Por último foram referidos os objectivos da certificação de sistemas de gestão integrados (APCER): 

 ISO 9001 ï objectivos de qualidade, conformidade do produto/serviço, satisfação do cliente, 
abordagem por processos 

 ISO 14001 ï melhoria do desempenho ambiental, diminuir riscos ambiente, saúde, segurança 

 OSHAS 1801 ï melhoria condições de saúde e segurança no trabalho 

 ISO/EIC 20000 ï gestão dos serviços de tecnologias de informação 
 

Mais informações (endereços internet/endereço ficheiros PDF na pasta do servidor, programa, etc):   

apresentação realizada pela Qualiwork 

 

http://www.qualiwork.pt/newsletters/newsletter17/Apresentacao_Qualiwork.pdf
http://www.qualiwork.pt/newsletters/newsletter17/Apresentacao_Qualiwork.pdf

