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Preâmbulo nacional
À Norma Europeia EN ISO 9001:2015, foi dado o estatuto de Norma Portuguesa em 2015-10-13 (Termo de
Homologação nº 132/2015 de 2015-10-13).
A presente Norma foi preparada pela Comissão Técnica de Normalização CT 80 “Gestão da qualidade e
garantia da qualidade”, cuja coordenação é assegurada pelo Organismo de Normalização Setorial,
Associação Portuguesa para a Qualidade (ONS/APQ).
A ISO (Organização Internacional de Normalização) é uma federação mundial de organismos nacionais de
normalização (organismos membros da ISO). O trabalho de preparação das Normas Internacionais é
normalmente executado através dos comités técnicos da ISO. Cada organismo membro interessado numa
determinada matéria, para a qual tenha sido criado um comité técnico, tem o direito de se fazer representar
nesse comité. As organizações internacionais, governamentais e não-governamentais, em ligação com a ISO,
participam igualmente nos trabalhos. A ISO colabora estreitamente com a Comissão Eletrotécnica
Internacional (IEC) em todos os assuntos de normalização eletrotécnica.
Os procedimentos seguidos no desenvolvimento deste documento e os pretendidos para a sua posterior
manutenção são descritos nas Diretivas ISO/IEC, Parte 1. Em particular, devem ser tidos em consideração os
diversos critérios de aprovação necessários para os diferentes tipos de documentos ISO. O presente
documento foi elaborado em conformidade com as regras editoriais das Diretivas ISO, parte 2 (ver em
www.iso.org/directives).
Chama-se a atenção para a possibilidade de alguns elementos deste documento poderem estar sujeitos a
direitos patenteados. A ISO não deve ser considerada responsável pela identificação de parte ou da totalidade
de tais direitos patenteados. Detalhes relativos a quaisquer direitos patenteados identificados durante o
desenvolvimento do documento constarão da Introdução e/ou na lista de declarações de patentes que tenham
sido recebidas (ver em www.iso.org/patents).
Qualquer denominação comercial que seja utilizada neste documento constitui informação disponibilizada
para conveniência dos utilizadores e não constitui um endosso.
Para uma explicação do significado de termos e expressões específicos relacionados com avaliação da
conformidade, bem como informação relativa à adesão da ISO aos princípios da OMC (Organização
Mundial do Comércio) relativos a Barreiras Técnicas ao Comércio (Technical Barriers to Trade ou TBT)
consultar o seguinte endereço URL: www.iso.org/iso/foreword.html.
O comité responsável por este documento é o Comité Técnico ISO/TC 176, Gestão da Qualidade e Garantia
da Qualidade, Subcomité SC 2, Sistemas da Qualidade.
Esta 5ª edição da ISO 9001 cancela e substitui a 4ª edição (ISO 9001:2008), que foi objeto de uma revisão de
carácter técnico, através da adoção de uma revisão na sequência das secções, da adaptação dos “princípios de
gestão da qualidade” revistos e de novos conceitos. Também cancela e substitui a Corrigenda Técnica ISO
9001:2008/Cor.1:2009.
Esta Norma contém cor.
A impressão pode não reproduzir as cores apresentadas na versão eletrónica desta Norma.
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Preâmbulo
A presente Norma (EN ISO 9001:2015) foi elaborada pelo Comité Técnico ISO/TC 176 “Quality
management and quality assurance”.
A esta Norma Europeia deve ser atribuído o estatuto de Norma Nacional, seja por publicação de um texto
idêntico, seja por adoção, o mais tardar em março de 2016, e as normas nacionais divergentes devem ser
anuladas, o mais tardar em março de 2016.
Pode acontecer que alguns dos elementos do presente documento sejam objeto de direitos de propriedade. O
CEN (e/ou o CENELEC) não deve ser responsabilizado pela identificação de alguns ou de todos esses
direitos.
A presente Norma Europeia substitui a EN ISO 9001:2008.
A presente Norma foi elaborada no âmbito de um mandato atribuído ao CEN pela Comissão Europeia e pela
Associação Europeia de Comércio Livre e vem apoiar requisitos essenciais da(s) Diretiva(s).
De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, a presente Norma deve ser implementada pelos
organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Antiga República Jugoslava da
Macedónia, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha,
Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Roménia, Suécia, Suíça e
Turquia.

Nota de endosso
O texto da presente Norma ISO 9001:2015 foi aprovado pelo CEN como EN ISO 9001:2015 sem qualquer
modificação.
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Introdução
0.1 Generalidades
A adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica de uma organização que pode
ajudar a melhorar o seu desempenho global e proporcionar uma base sólida para iniciativas de
desenvolvimento sustentável.
Os benefícios potenciais para uma organização ao implementar um sistema de gestão da qualidade baseado
nesta Norma são:
a) a aptidão para fornecer de forma consistente produtos e serviços que satisfaçam tanto os requisitos dos
clientes como as exigências estatutárias e regulamentares aplicáveis;
b) facilitar oportunidades para aumentar a satisfação do cliente;
c) tratar*) riscos e oportunidades associados ao seu contexto e objetivos;
d) a aptidão para demonstrar a conformidade com requisitos especificados do sistema de gestão da
qualidade.
Esta Norma pode ser utilizada por partes internas e externas.
Não é intenção desta Norma impor a necessidade de:
– uniformidade na estrutura de diferentes sistemas de gestão da qualidade;
– alinhamento da documentação com a estrutura de secções desta Norma;
– a utilização da terminologia específica desta Norma dentro da organização.
Os requisitos do sistema de gestão da qualidade especificados nesta Norma são complementares aos
requisitos para produtos e serviços.
Esta Norma adota a abordagem por processos, que incorpora o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) e o
pensamento baseado em risco.
A abordagem por processos permite a uma organização planear os seus processos e as respetivas interações.
O ciclo PDCA permite a uma organização assegurar que os seus processos são dotados com recursos
adequados e devidamente geridos e que as oportunidades de melhoria são determinadas e implementadas.
O pensamento baseado em risco permite a uma organização determinar os fatores suscetíveis de provocar
desvios nos seus processos e no seu sistema de gestão da qualidade em relação aos resultados planeados,
implementar controlos preventivos para minimizar efeitos negativos e aproveitar ao máximo as
oportunidades que vão surgindo (ver A.4).
Num ambiente cada vez mais dinâmico e complexo, satisfazer continuadamente os requisitos e ter em
consideração as necessidades e expectativas futuras constitui um desafio para as organizações. Para atingir
este objetivo, a organização poderá considerar necessário adotar diversas formas de melhoria para além da
correção e da melhoria contínua, tais como mudança disruptiva, inovação e reorganização.
Nesta Norma são usadas as seguintes formas verbais:
– “deve” ou “devem” indica um requisito (traduz “shall”);
*)

Por coerência com a terminologia adotada noutras normas, optou-se por usar sistematicamente “tratar o risco” em vez de
“abordar o risco” para traduzir a expressão “address risk”. Neste domínio é necessário ter em consideração o conceito de
“Pensamento baseado em risco” proposto em 0.3.3 (nota nacional).
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– "deverá" ou "deverão" indica uma recomendação (traduz “should”);
– "poderá" ou "poderão" indica uma permissão (traduz “may”);.
– "pode" ou "podem" indica uma possibilidade ou capacidade (traduz “can”).
A informação assinalada como “NOTA” serve como orientação para entendimento ou clarificação do
requisito associado.

0.2 Princípios de gestão da qualidade
Esta Norma baseia-se nos princípios de gestão da qualidade descritos na ISO 9000. As descrições incluem
uma declaração para cada princípio, uma fundamentação para a importância do princípio para a organização,
alguns exemplos de benefícios associados ao princípio e exemplos de ações típicas para melhorar o
desempenho da organização quando o princípio é aplicado.
Os princípios da gestão da qualidade são:
– foco no cliente;
– liderança;
– comprometimento das pessoas;
– abordagem por processos;
– melhoria;
– tomada de decisão baseada em evidências;
– gestão das relações.

0.3 Abordagem por processos
0.3.1 Generalidades
Esta Norma fomenta a adoção de uma abordagem por processos ao desenvolver, implementar e melhorar a
eficácia de um sistema de gestão da qualidade, para aumentar a satisfação do cliente, ao satisfazer os seus
requisitos. A secção 4.4 desta Norma inclui requisitos específicos considerados essenciais para a adoção de
uma abordagem por processos.
Compreender e gerir processos inter-relacionados como um sistema contribui para a eficácia e a eficiência da
organização em atingir os resultados pretendidos. Esta abordagem permite à organização controlar as interrelações e interdependências entre os processos do sistema, para que o desempenho global da organização
possa ser melhorado.
A abordagem por processos envolve a definição e a gestão sistemáticas dos processos e das suas interações,
de forma a obter os resultados pretendidos de acordo com a política da qualidade e a orientação estratégica
da organização. Os processos e o sistema podem ser geridos como um todo utilizando o ciclo PDCA (ver
0.3.2) com um foco global no pensamento baseado em risco (ver 0.3.3) que vise tirar vantagem das
oportunidades e prevenir resultados indesejados.
A aplicação da abordagem por processos num sistema de gestão da qualidade permite:
a) a compreensão e a satisfação consistente dos requisitos;
b) a consideração dos processos em termos de valor acrescentado;
c) a obtenção de um desempenho eficaz dos processos;
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d) a melhoria dos processos baseada na avaliação de dados e de informação.
A Figura 1 propõe uma representação esquemática de qualquer processo e mostra a interação entre os seus
elementos. Os pontos de monitorização e medição, que são necessários para o controlo, são específicos de
cada processo e variam em função dos riscos relacionados.

Início

Entradas

Fim

Atividades

Saídas

Recetores das
Saídas

PROCESSOS

MATÉRIA,

MATÉRIA,

PROCESSOS

ANTECEDENTES

ENERGIA,

ENERGIA,

SUBSEQUENTES

Em p. ex. nos

INFORMAÇÃO,

INFORMAÇÃO,

Em p. ex. nos

fornecedores

P. ex. sob forma

P. ex. sob forma

clientes

(internos ou externos),

de materiais,

de produto,

(internos ou externos),

recursos,

serviço,

noutras partes

requisitos

decisão

interessadas

nos clientes,
noutras partes
interessadas

relevantes

relevantes

Possíveis controlos e pontos
para monitorizar e medir o
desempenho

Figura 1 – Representação esquemática dos elementos de um processo simples

0.3.2 O ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act)
O ciclo PDCA pode ser aplicado a todos os processos e ao sistema de gestão da qualidade como um todo. A
Figura 2 representa como podem ser agrupadas as secções 4 a 10 por referência ao ciclo PDCA.
O ciclo PDCA pode ser descrito resumidamente da seguinte forma:
– Planear (plan): estabelecer os objetivos do sistema e os seus processos, bem como os recursos necessários
para obter resultados de acordo com os requisitos do cliente e as políticas da organização e identificar e
tratar riscos e oportunidades;
– Executar (do): implementar o que foi planeado;
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– Verificar (check): monitorizar e (onde aplicável) medir os processos e os produtos e serviços resultantes
por comparação com políticas, objetivos, requisitos e atividades planeadas e reportar os resultados;
– Atuar (act): empreender ações para melhorar o desempenho, conforme necessário.

Sistema de Gestão da Qualidade (4)

A organização e
o seu contexto
(4)

Suporte (7),
Operacionalização (8)
Executar
(Do)

Planear
(Plan)

Requisitos
dos clientes

Planeamento
(6)

Liderança
(5)

Atuar
(Act)

Avaliação do
desempenho
(9)

Verificar
(Check)

Satisfação do cliente

Resultados
do SGQ

Produtos e serviços

Melhoria
(10)
Necessidades e
expectativas de
partes interessadas
relevantes (4)

NOTA: Os números entre parêntesis fazem referência a secções nesta Norma

Figura 2 – Representação da estrutura desta Norma Internacional no ciclo PDCA

0.3.3 Pensamento baseado em risco
O pensamento baseado em risco (ver secção A.4) é essencial para se obter um sistema de gestão da qualidade
eficaz. O conceito de pensamento baseado em risco estava implícito nas edições anteriores desta Norma,
incluindo, por exemplo, a realização de ações preventivas para eliminar não conformidades potenciais, a
análise de quaisquer não conformidades que ocorram e o empreendimento de ações para prevenir a
recorrência que sejam adequadas aos efeitos da não conformidade.
Para estar conforme com os requisitos desta Norma, uma organização deve planear e implementar ações para
tratar os riscos e as oportunidades. Ao tratar tanto os riscos como as oportunidades estabelece-se uma base
para aumentar a eficácia do sistema de gestão da qualidade, obter melhores resultados e prevenir efeitos
negativos.
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As oportunidades podem surgir como resultado de uma situação favorável à obtenção de um resultado
pretendido, por exemplo, um conjunto de circunstâncias que permitam à organização atrair clientes,
desenvolver novos produtos e serviços, reduzir o desperdício ou melhorar a produtividade. As ações para
tratar as oportunidades também podem incluir a consideração dos riscos associados. Risco é o efeito da
incerteza e qualquer incerteza pode ter efeitos positivos ou negativos. Um desvio positivo que resulte de um
risco pode proporcionar uma oportunidade, mas nem todos os efeitos positivos do risco resultam em
oportunidades.

0.4 Relacionamento com outras normas de sistemas de gestão
Esta Norma aplica o enquadramento desenvolvido pela ISO para melhorar o alinhamento entre as suas
normas de sistemas de gestão (ver secção A.1).
Esta Norma permite que uma organização utilize a abordagem por processos, combinada com o ciclo PDCA
e o pensamento baseado em risco, para alinhar ou integrar o seu próprio sistema de gestão da qualidade com
os requisitos de outras normas de sistemas de gestão.
Esta Norma relaciona-se com as ISO 9000 e ISO 9004 da seguinte forma:
 ISO 9000 Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário, que proporciona uma base de
suporte essencial para a correta compreensão e implementação desta Norma;
 ISO 9004 Gestão do sucesso sustentado de uma organização – Uma abordagem da gestão pela
qualidade, que proporciona orientações para as organizações que optam por progredir para além dos
requisitos desta Norma.
O Anexo B proporciona detalhes de outras normas desenvolvidas pelo ISO/TC 176, relativas à gestão da
qualidade e aos sistemas de gestão da qualidade.
Esta Norma não inclui requisitos específicos de outros sistemas de gestão, tais como os de gestão ambiental,
gestão da segurança e saúde no trabalho ou gestão financeira.
Foram desenvolvidas normas de sistemas de gestão da qualidade específicas para diversos sectores baseadas
nos requisitos desta Norma. Algumas dessas normas especificam requisitos adicionais para o sistema de
gestão da qualidade, enquanto outras se limitam a proporcionar linhas de orientação para a aplicação desta
Norma dentro do sector em particular.
Uma matriz em que mostra a correlação entre as secções da presente edição desta Norma e a edição anterior
(ISO 9001:2008) pode ser encontrada na página de acesso aberto do ISO/TC 176/SC 2 no endereço
www.iso.org/tc176/sc02/public.
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1 Objetivo e campo de aplicação
Esta Norma especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade quando uma organização:
a)

necessita demonstrar a sua aptidão para, de forma consistente, fornecer produtos e serviços que
satisfaçam tanto os requisitos do cliente como as exigências estatutárias e regulamentares aplicáveis;

b)

visa aumentar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para a
melhoria do sistema e para a garantia da conformidade tanto com os requisitos do cliente como com as
exigências estatutárias e regulamentares aplicáveis.

Todos os requisitos desta Norma são genéricos e pretende-se que sejam aplicáveis a qualquer organização,
independentemente do seu tipo ou dimensão, ou dos produtos e serviços que fornece.
NOTA 1: Nesta Norma os termos “produto” ou “serviço” aplicam-se apenas a produtos ou serviços destinados a, ou requeridos
por, um cliente.
NOTA 2: Exigências estatutárias e regulamentares podem ser referidas como exigências legais.

2 Referências normativas
Os seguintes documentos constituem, total ou parcialmente, referências normativas deste documento e são
indispensáveis para a sua aplicação. Para as referências datadas, apenas se aplica a edição citada. Para
referências não datadas, aplica-se a última edição (incluindo as emendas).
ISO 9000:2015

Quality management systems – Fundamentals and vocabulary

3 Termos e definições
Para os fins da presente Norma, aplicam-se os termos e definições contidos na ISO 9000:2015.

4 Contexto da organização
4.1 Compreender a organização e o seu contexto
A organização deve determinar as questões externas e internas que sejam relevantes para o seu propósito e a
sua orientação estratégica e que afetem a sua capacidade para atingir o(s) resultado(s) pretendido(s) do seu
sistema de gestão da qualidade.
A organização deve monitorizar e rever a informação acerca destas questões externas e internas.
NOTA 1: As questões podem incluir fatores positivos ou negativos ou condições a ter em consideração.
NOTA 2: A compreensão do contexto externo pode ser facilitada ao ter em consideração questões que resultem do enquadramento
legal, tecnológico, concorrencial, comercial, cultural, social e económico, quer seja internacional, nacional, regional ou local.
NOTA 3: A compreensão do contexto interno pode ser facilitada ao ter em consideração questões relacionadas com os valores, a
cultura, o conhecimento e o desempenho da organização.

4.2 Compreender as necessidades e as expetativas das partes interessadas
Devido ao impacto ou ao potencial impacto na capacidade da organização para, consistentemente, fornecer
produtos e serviços que satisfaçam tanto os requisitos dos clientes como as exigências estatutárias e
regulamentares aplicáveis, a organização deve determinar:
a)

as partes interessadas que são relevantes para o sistema de gestão da qualidade;

b)

os requisitos destas partes interessadas que são relevantes para o sistema de gestão da qualidade.

