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Capítulo 0 – Controlo de Revisões do Manual da Qualidade

Elaborado por:

[Responsável Gabinete de Qualidade]

Verificado por:

[Gerência]

Aprovado por:

[Gerência]

Controlo de Revisões do MQ:
Edição

2

2

Data

08-08-2014

22-12-2014

Revisão
n.º

Página

Descrição da Revisão

0

Inserção das Siglas (OL; FIG; BVC; OC) na tabela de
abreviaturas; Correcção da nota do ponto 2.7.2 –
Política da Qualidade da actividade formativa. Onde se
lê “Edição nº 4 da Política da Qualidade, revista e
aprovada em 10-02-2014” passa-se a ler “Edição nº 3
da Política da Qualidade, revista e aprovada em 04-022014” Revisão do organograma e inclusão de mais dois
10, 22, 27, colaboradores no Gabinete de Qualidade; Inclusão do
31, 32, 43, Ponto 2.9.4 referente ao procedimento do
47
SG/Responsabilidades; Anulação do Anexo I e inserção
do seu conteúdo no corpo principal do Manual da
Qualidade; Eliminação da coluna NP EN 45011 da tabela
de Relação dos Requisitos da ISO/IEC 17065 com a
Documentação
do
Organismo
e
respectiva
actualização; Eliminação do Anexo II passando este a
designar-se Anexo I; Inclusão de frase no início do
Anexo I.

1

Várias

Revisão e substituição da expressão “subcontratação”
por “contratação”; Actualização do índice; Substituição
de “sistemas de certificação” por “esquemas de
certificação”;
Actualização
do
Organograma;
Actualização da documentação de referência aplicável;
Actualização da denominação dos procedimentos do
SGQ. Exclusão dos detentores de cargos.
Inclusão de imagem e logótipo Rendas de Bilros de Vila
do Conde na capa; revisão do ponto “Evolução
Histórica”, actualização do organograma e inclusão do
produto – Rendas de Bilros de Vila do Conde.

2

11-08-2015

2

Várias

2

11-11-2015

3

25

Revisão Organograma – Estrutura Organizacional

2

26-02-2016

4

26

Revisão Organograma – Estrutura Organizacional

2

12-10-2016

5

Revisão Organograma – Estrutura Organizacional
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3

22-12-2016

0

Revisão Geral - Adaptação para A.Certifica

3

15-11-2017

1

Alteração de morada; Revisão Organograma; Estrutura
Organizacional

3

05-01-2018

2

10

Atualização dos proprietários da A.CERTIFICA

3

02-10-2018

3

17

Revisão Organograma

3

02-01-2019

4

16 - 19

3

15-01-2019

5

15

3

25-02-2019

6

26

3

04-11-2019

7

3

13-01-2020

8

Revisão Organograma – Estrutura Organizacional;
Revisão das responsabilidades da Comissão Técnica de
Certificação;Alteração da imagem da capa
Revisão das responsabilidades da Comissão Técnica de
Certificação;

Exclusão da metodologia de certificação referente aos
Lenços de Namorados do Minho (produto a produto)
Revisão Organograma – Estrutura Organizacional;
Revisão das responsabilidades da Comissão Técnica de
Certificação; Substituição do Logótipo A.Certifica;

16; 17

3

09-11-2020

9

14;16

4

17-01-2022

1

18,19,20

4

21-11-2022

2

09; 17,18,19

Revisão Organograma – Estrutura Organizacional;
Exclusão do nome dos produtos refletidos na estrutura
de Certificação; Revisão do Organograma – Estrutura
Organizacional: Inclusão dos representantes de
produtores na CA do produto BE;

Revisão Organograma – Estrutura Organizacional

Atualização de Abreviaturas; Revisão Organograma –
Estrutura Organizacional

Sempre que ocorrerem alterações nos capítulos do Manual da Qualidade, esta tabela é atualizada.
Este documento é propriedade da A.Certifica, sendo proibida a sua reprodução sob qualquer meio, salvo as previstas
no próprio documento.
Esta cópia deve ser devolvida ao responsável da Qualidade da A.Certifica quando o seu detentor deixar a organização.
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Capítulo 1 – Apresentação do Manual da Qualidade

1.1 Promulgação do Manual
O Manual da Qualidade é o documento que constitui o suporte documental da estratégia definida
pela Adere Certifica, através das políticas definidas, responsabilidades e meios adoptados para
assegurar a qualidade dos serviços prestados.

Os princípios inerentes à Gestão da Qualidade devem ser uma preocupação constante de todos os
colaboradores da Adere Certifica
Compete aos responsáveis dos departamentos/responsáveis dos processos, cumprir e fazer cumprir
todas as regras definidas.

A Gerência da A.Certifica delegou no Responsável do Gabinete da Qualidade as responsabilidades
operacionais de coordenação e acompanhamento da evolução do sistema. O Responsável do
Gabinete da Qualidade, com o apoio da Gerência tem como responsabilidades, entre outras, garantir
o cumprimento, a todos os níveis da organização, das determinações constantes neste Manual e dos
princípios e Política da Qualidade definida.

A promulgação do Manual da Qualidade é a declaração formal da aprovação do sistema de gestão
implementado na A.Certifica, de acordo com a ISO/IEC 17065.

A Gerência,
____________________________________
(Teresa Costa)
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1.2. Gestão do Manual da Qualidade

Apresenta-se de seguida a forma como o Manual da Qualidade é gerido, sendo abordados os
seguintes aspectos:
▪ Organização
▪ Ciclo de Emissão
▪ Distribuição
1.2.1. Organização
O Manual da Qualidade está organizado por Capítulos, tal como apresentado no índice. Cada capítulo
tem um tema distinto. Dentro do mesmo capítulo, descrevem-se assuntos abrangidos pelo tema do
respectivo capítulo.
Cada documento refere, no cabeçalho:
▪ O logótipo da Entidade;
▪ A designação de “Manual da Qualidade”;
▪ Número de edição;
▪ Número da página e número total de páginas;
▪ N.º revisão e data aprovação do documento.

1.2.2. Ciclo de Emissão
O ciclo de emissão do Manual da Qualidade pressupõe três fases sequenciais:
▪ Elaboração, que é da competência do RGQ;
▪ Verificação, que é da competência da Gerente;
▪ Aprovação, que é da competência da Gerente.
Estas fases ficam registadas no capítulo 0 – Página de Rosto.

Em termos de gestão do Manual da Qualidade são tidas em conta as seguintes regras:
▪ A contagem inicia-se em 0 (zero). Procede-se a uma nova Revisão sempre que haja alterações
a nível do documento, incluindo revisões editoriais sem alteração do seu conteúdo técnico;
▪ Após nove revisões passa-se a uma nova edição do documento;
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▪ As versões em vigor, dos documentos que constituem o Manual da Qualidade, estão referidas e
descritas na tabela de controlo de revisões constante do capítulo 0, gerida sob a responsabilidade
do RGQ; a versão em vigor corresponde à assinalada mais recentemente (último número sequencial
da Revisão).

1.2.3. Distribuição
A distribuição do Manual da Qualidade é da responsabilidade do RGQ. A distribuição é feita em
suporte Informático (acesso à rede em documentos partilhados) e Papel.
Aquando da revisão de um determinado documento, é disponibilizada a nova versão e recolhida a
versão obsoleta.
Consideram-se dois tipos de Cópias:

1.2.3.1. Cópias Controladas
Os Detentores destas Cópias estão assinalados no documento “Lista de detentores de Documentos”
(IMP.SUP.001); estas Cópias são identificadas na página inicial, através da designação “Cópia
Controlada”. Esta designação anula a nota de rodapé do respetivo documento.
Estas Cópias implicam atualização aos Detentores sempre que há uma nova versão de um
documento.
O RGQ deve manter um registo desta distribuição, com indicação do nome do detentor, data de
distribuição e assinatura do detentor evidenciando a receção do documento.
Compete a cada Detentor do Manual de Qualidade mantê-lo em boas condições de arquivo e facultálo aos seus colaboradores sempre que solicitado para consulta.
Compete ao RGQ recolher e destruir as versões Obsoletas; as versões Obsoletas são mantidas
permanentemente em suporte informático.

1.2.3.4. Cópias Não Controladas
Estas Cópias têm caráter informativo e como tal não implicam atualização aos seus Detentores
sempre que haja uma nova versão do documento.
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1.3 Abreviaturas
No âmbito do SGQ implementado são utilizadas as seguintes abreviaturas:

Abreviatura

Descrição

Abreviatura

Descrição

BG

Bordado de Guimarães

LPM

Louça Preta de Molelos

CA

Comissão de Acompanhamento

CT

Comissão Técnica

RBP
CP

Renda de Bilros de Peniche
Camisola Poveira

EA

Estrutura de Apoio

EC

Estrutura de Certificação

EG

Estrutura de Gestão

IG

Indicação Geográfica

IPAC

Instituto Português de Acreditação

LNM

Lenços de Namorados do Minho

MC

Manual de Certificação

MQ

Manual da Qualidade

O&F

Olaria e Figurado

OL

Olaria

FIG

Figurado

RGQ
RI
RIEC
SGQ
VC

Regulamento Interno
Regulamento Interno da Estrutura de
Certificação
Sistema de Gestão da Qualidade
Viana do Castelo
Bordado de Viana do Castelo

OC

Organismo de Certificação
Rendas de Bilros de Vila do Conde

JB

Junça de Beselga

BT

Bordado de Tibaldinho

BCB

Bordado Castelo Branco

TV

Traje à Vianesa

FP

Filigrana de Portugal

VB

Viola Braguesa - Portugal

VBP
BE
BCSMC
BPOM
EAB

Cantarinhas dos namorados de
Guimarães

Responsável do Gabinete da Qualidade

BVC
RBVC

CN

Viola Beiroa de Portugal
Bonecos de Estremoz
Bordado de Crivo S. Miguel da Carreira
Barro Preto Olho Marinho
Estanhos Artísticos de Bodiosa
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Capítulo 2 – Apresentação
2.1 Identificação da Organização

Denominação Social:

ADERE CERTIFICA, LDA

Localização:

SEDE:
Rua Damião de Góis nº 211, Maximinos, 4700-028 Braga

Objecto social:

Prestação de serviços de certificação, verificação, análises, amostragem
e inspeção, bem como todos os demais serviços conexos com esta
atividade;

Estrutura jurídica:

Sociedade por Quotas

Data de constituição:

01-09-2016

Proprietários

Pedro Gonçalves; Rui Portelinha;

Responsável pelo controlo do
organismo de certificação:

Teresa Costa (Gerente)

CAE:

71200 – Atividades de ensaios e análises técnicas

NIPC:

514 091 410

Telefone:

253 616 206

e-mail:

geral@aderecertifica.pt

Endereço electrónico:

www.aderecertifica.pt

2.2. Evolução Histórica

A A.Certifica Lda., surgiu em 2016 no âmbito da atividade da Adere-Minho enquanto organismo de
Certificação para produtos artesanais tradicionais. Após a saída da legislação que regula a
certificação de produtos não alimentares (DL 121/2015, de 30 de junho) verificou-se ter havido um
exponencial de produtos artesanais não alimentares a serem potenciadores de certificação de norte
a sul do país. O facto de a Adere-Minho ser uma associação de cariz regional com nome forte “Minho”,
e para que não houvesse nenhum desconforto com potenciais clientes por estes pertencerem a
outras outras regiões, sentiu-se a necessidade de efetuar uma alteração do nome do
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OC. Também pelo facto da Adere-Minho ser uma associação que executa projetos no âmbito de
Portugal 2020, havia a necessidade de diferenciar as actividades de OC em termos contabilísticos.
Assim, e de forma a simplificar os referidos factores, constituiu-se a A.Certifica Lda.
Neste sentido, foi solicitado ao IPAC uma transferência da Acreditação do Organismo de Certificação
“Adere-Minho” para “A.Certifica” passando esta a assumir os serviços de certificação enquanto OC.
2016 - Ano de constituição da A.Certifica, Lda;
2017 - Mudança de Sede;
2019 - Alteração da Imagem (logótipo) da Empresa;

2.3. Atividades Desenvolvidas pela A.Certifica
A A.Certifica desenvolve a sua atividade na área da Certificação de produtos artesanais
tradicionais;
A A.Certifica definiu procedimentos que permitem salvaguardar a imparcialidade e objetividade das
atividades como Organismo de Certificação, fazendo a distinção entre a atividade de certificação de
produtos com futuras atividades em que o Organismo poderá estar envolvido (ver IT.10 – Gestão de
Conflitos de Interesse).

2.4. Mapa Viário
2.4.1. A.Certifica | Sede

Coordenadas GPS: 41.5458549N / 8.4295616,17W
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2.5. Generalidades
A política definida no ponto 2.7 é aplicada com o suporte de procedimentos técnicos, de gestão e de
controlo de produtos artesanais que permitem a execução das tarefas inerentes à certificação. Estes
procedimentos documentados foram concebidos de modo a assegurar um acesso de todas as
Unidade Produtivas Artesanais que pretendam aceder ao processo de certificação sem qualquer
discriminação.

2.6 Missão, Visão e Valores
Missão
A A.Certifica tem por missão a valorização das tradições, artes e ofícios tradicionais bem como a sua
promoção, através da prestação de serviços de qualidade no âmbito da certificação de produtos
artesanais.

Visão
A organização desenha a sua visão estratégica direcionada para a melhoria da qualidade dos
serviços prestados, através da atualização do modelo de gestão organizacional, potenciando a
melhoria contínua junto dos seus colaboradores, parceiros e partes interessadas, de modo a ser
reconhecida como entidade de referência na área de certificação de produtos artesanais.

Valores
Os valores e princípios orientadores da ação da empresa são:
▪ Ética;
▪

Dignidade;

▪

Igualdade de género;

▪

Responsabilidade e competência profissional;

▪

Isenção, rigor e sustentabilidade;

▪

Criatividade, inovação e qualidade;

▪

Motivação, trabalho em equipa e união.

No caso de imprimir este documento, este passa automaticamente a “Cópia Não Controlada”; a sua utilização
implica a confirmação prévia de que corresponde à versão em vigor.

2016-12-22

IMP.SUP.004/2

Edição n.º: 4

MANUAL DA QUALIDADE

Revisão n.º: 2
Data: 21-11-2022
Página: 13 / 36

2.7. Política da Qualidade
2.7.1 Política da Qualidade de Certificação de Produtos Artesanais
A A.Certifica assume-se, como um importante segmento das produções artesanais portuguesas,
constituindo dessa forma uma premissa para a sua qualificação e reconhecimento. A A.Certifica surge
assim, como a entidade promotora da certificação de produções artesanais, sinónimo da garantia da
qualidade e autenticidade da produção.
A A.Certifica, manifesta o compromisso de contribuir para a difusão e dignificação das tradições
portuguesas e para uma maior satisfação de todas as partes interessadas (consumidores, clientes,
instituições e agentes económicos relacionados com a atividade, colaboradores) através do seu
organismo de certificação.

Como forma de ação clara e determinante para o seu sucesso, estabelece um compromisso com a
melhoria contínua da organização, que assenta nos seguintes princípios:
o

Certificação e Qualificação do Artesanato e dos Produtos Regionais, atuando de forma
independente e imparcial;

o

Satisfação das expectativas e necessidades dos seus clientes do esquema de
certificação;

o

Cumprimento dos requisitos que garantem a autenticidade do produto;

o

Promoção da melhoria contínua através da avaliação permanente do desempenho dos
objetivos estabelecidos pela organização;

A A.Certifica garante o total envolvimento de todos os colaboradores, pois a qualidade dos seus
serviços, assim como a boa imagem de marca, dependem da sua atitude no dia-a-dia.
(Nota: Edição n.º 6 da Política de Qualidade, revista e aprovada em 04-11-2019).

2.8. Comunicação
A política, os objetivos da qualidade, os processos e metodologias do Sistema de Melhoria Contínua
são dados a conhecer em toda a organização pela sua difusão em reuniões gerais, pela distribuição
dos documentos, por ações de informação e formação realizadas, e por canais de comunicação
estabelecidos internamente (comunicações internas), além da informação hierárquica de rotina.
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Os resultados obtidos são comunicados periodicamente em relatórios, e analisados em reunião aos
diversos níveis. São igualmente promovidas reuniões periódicas para divulgação de ações do
sistema, dos resultados das atividades e dos objetivos e de ações preconizadas.
2.9. Estrutura Organizacional
A A.Certifica encontra-se organizada em 3 principais estruturas:
- Estrutura de Gestão: Gerência
A Gerência assegura toda a gestão corrente da A.Certifica, sendo responsável por executar todas
actividades afetas a esta. A gerência é também responsável sobre todos os aspetos do processo
de certificação de produtos, devendo manter as Comissões de Acompanhamento informadas do
desempenho e atividades no âmbito do processo de certificação.
A esta estrutura estão atribuídas as responsabilidades executivas na área da qualidade.

- Estrutura de Apoio: estrutura de apoio a todas as áreas e vertentes de negócio da A.Certifica
(Gabinete da Qualidade, Contabilidade e Apoio Jurídico).

- Estrutura de Certificação: engloba as Comissões de Acompanhamento e as Comissões Técnicas
de Certificação de produtos.

A Comissão de Acompanhamento (identificado como o mecanismo de salvaguarda da
imparcialidade) é o órgão consultivo e de apoio e aconselhamento técnico, com representantes das
partes interessadas, responsável por monitorizar a imparcialidade da A.Certifica enquanto Organismo
de Certificação, apoiar e participar na definição de linhas gerais de atuação da A.Certifica, gerir
eventuais dúvidas de avaliação para emissão de decisão de certificação, e discussão, harmonização
e optimização de políticas e metodologias de certificação de produtos artesanais.
Também integra nestas comissões de acompanhamento um representante da A.certifica que tem
como responsabilidade moderar as reuniões, esclarecer dúvidas e fazer apresentação do
funcionamento do O.C.

A Comissão Técnica é um órgão técnico da A.Certifica, responsável pelo desenvolvimento e gestão
dos esquemas de certificação de produtos.
Constituem principais responsabilidades da Comissão Técnica de Certificação (C.T.):
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o

Proceder à análise do pedido de certificação, avaliar as produções e decidir sobre a
certificação das unidades de acordo com a ficha de cada elemento que constitui a C.T.

A Comissão de Acompanhamento tem como principais responsabilidades:
o

Dar parecer relativo à aprovação do Regulamento Interno de Funcionamento da Estrutura de
Certificação de Produtos Artesanais;

o

Dar parecer acerca da estrutura da Comissão Técnica de Certificação;

o

Dar parecer relativo à aprovação inicial dos Manuais de Certificação de produtos artesanais;

o

Dar parecer inicial sobre o modelo da etiqueta de certificação;

o

Avaliar os casos que suscitem dúvidas à C.T., decorrentes do processo de certificação;

o

Participar em reuniões anuais para acompanhamento da C.T. e dos processos de certificação
de produtos;

o

Emitir parecer, quando solicitado, relativo aos processos de certificação de produtos no
capítulo da inovação (presencialmente ou via email);

o

Efetuar a análise periódica (com periodicidade mínima anual) de todos os relacionamentos
eventualmente conflituantes com as atividades de certificação, decorrentes de outras
atividades em que a A.Certifica possa vir a estar envolvida.

No caso de imprimir este documento, este passa automaticamente a “Cópia Não Controlada”; a sua utilização
implica a confirmação prévia de que corresponde à versão em vigor.

2016-12-22

IMP.SUP.004/2

Edição n.º: 4

MANUAL DA QUALIDADE

Revisão n.º: 2
Data: 21-11-2022
Página: 16 / 36

2.9.1 Organograma hierárquico geral
---- Estrutura de Gestão
---- Estrutura de Apoio
---- Estrutura de Certificação

Estrutura de Gestão

GERÊNCIA
APOIO JÚRIDICO

CONTABILIDADE
Gerente – Teresa Costa

Estrutura de Apoio

COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO

Estrutura de Certificação

GABINETE QUALIDADE
Diana Barbosa

Produtos

Comissão de Acompanhamento LNM
Repres. Massa Insolvente Adere-Minho
Representante Portugal à Mão
Representante CEARTE
Representantes de produtores

Comissão de Acompanhamento JB
Representante CEARTE
Representante Portugal à Mão
Representante da C.M. de Penedono
Representante de Produtores

Comissão de Acompanhamento O&F

Comissão de Acompanhamento BT

Representante CEARTE
Representante Portugal à Mão
Representante do Município Barcelos Serviços Técnicos de Turismo e Artesanato
Museu de Olaria de Barcelos
Representante Produtores

Representante CEARTE
Representante da C.M. de Mangualde
Representante da Junta de Freg. Alcafache
Representante Portugal à Mão
Representante de Produtores

Comissão de Acompanhamento TV
Representante CEARTE
Representante da Portugal à Mão
Representante da C.M. Viana do Castelo
Representante de Produtores

Comissão de Acompanhamento FP
Representante CEARTE
Representante CM Gondomar
Representante CM Póvoa de Lanhoso
Representante da Portugal à Mão
Representante AORP
Representante CINDOR
Representantes de Produtores

Comissão de Acompanhamento BCB
Comissão de Acompanhamento BG
Representante CEARTE
Representante Portugal à Mão
Representante da Oficina
Representante Produtores

Representante CEARTE
Representante C.M. Castelo Branco
Representante da Adraces
Representante de Produtores

Comissão de Acompanhamento BE
Representante CEARTE
Representante C. M. EstremozMuseu Municipal de Estremoz
Representantes de Produtores

Comissão de Acompanhamento VB
Comissão de Acompanhamento BVC
Representante CEARTE
Representante Portugal à Mão
Representante da C.M. Viana do Castelo –
Museu Traje
Representante Produtores

Representante CEARTE
Representante CM Braga
Representante da Portugal á Mão
Representante de Produtores

Comissão de Acompanhamento BCSMC
Representante CEARTE
Representante CM Barcelos
Representante de Produtores

Comissão de Acompanhamento VBP
Comissão de Acompanhamento RBVC
Representante CEARTE
Representante Portugal à Mão
Representante da Associação para Defesa do
Artesanato e Património de Vila do Conde
Representantes de Produtores

Representante CEARTE
Representante C.M. Castelo Branco
Representante da Portugal á Mão
Representante da ARCVB
Representante de Produtores

Comissão de Acompanhamento BPOM
Representante CEARTE
Representante CM Vila Nova de Poiares
Representante da Portugal á Mão
Representante de Produtores

Estrutura de Certificação (cont.)
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Estrutura de Certificação (cont.)

COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO
Produtos

Comissão de Acompanhamento EAB

Comissão de Acompanhamento LPM

Comissão de Acompanhamento RBP

Representante CEARTE
Representante CM Viseu
Representante de Produtores

Representante CEARTE
Representante CM Tondela
Representante da Portugal á Mão

Representante CEARTE
Representante CM Peniche
Representante da Portugal á Mão

Comissão de Acompanhamento CN

Comissão de Acompanhamento CP
Representante CEARTE
Representante CM Póvoa de Varzim
Representante da União de Freguesias
Varzim, Beiriz e Argivai
Coordenador da Elaboração do C.E da
Camisola Poveira

Representante CEARTE
Representante OFICINA

Comissão Técnica de Certificação

Agente de Controlo
Eng.ª Elisabete Ribeiro

Agente de Controlo
Sandra Cardoso

Responsável Controlo

Responsável Controlo

Diana Barbosa

Diana Barbosa

Responsável Verificação

Responsável Verificação

Teresa Costa

Teresa Costa

Responsável Certificação

Responsável Certificação

Teresa Costa

Teresa Costa

Lenços de Namorados
do Minho

Olaria/Figurado de Barcelos
Bonecos de Estremoz/Barro
Preto de Olho Marinho

Estrutura de Certificação (cont.)
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Estrutura de Certificação (cont.)

Comissão Técnica de Certificação

Agente de Controlo
Ana Pires

Agente de Controlo
Graça Ramos

Responsável Controlo

Responsável Controlo

Diana Barbosa

Diana Barbosa

Responsável Verificação

Responsável Verificação

Teresa Costa

Teresa Costa

Responsável Certificação

Responsável Certificação

Teresa Costa

Teresa Costa

Bordado de Guimarães/
Bordado de Viana do Castelo/
Rendas de Bilros de Vila do Conde
Junça de Beselga/
Traje à Vianesa
Bordado de Crivo S. Miguel da
Carreira/Renda de Bilro de
Peniche

Bordado de Tibaldinho
Bordado de Castelo Branco

Agente de Controlo
Hugo Torres

Agente de Controlo
Armando Sequeira

Responsável Controlo

Responsável Controlo

Diana Barbosa

Diana Barbosa

Responsável Verificação

Responsável Verificação

Teresa Costa

Teresa Costa

Responsável Certificação

Responsável Certificação

Teresa Costa

Teresa Costa

Viola Braguesa
Viola Beiroa

Filigrana de Portugal
Estanhos Artísticos de
Bodiosa
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Estrutura de Certificação (cont.)

Comissão Técnica de Certificação

Agente de Controlo
Paulo Silva

Agente de Controlo
Pedro Rêgo

Responsável Controlo

Responsável Controlo

Diana Barbosa

Diana Barbosa

Responsável Verificação

Responsável Verificação

Teresa Costa

Teresa Costa

Responsável Certificação

Responsável Certificação

Teresa Costa

Teresa Costa

Figurado de Barcelos
Bonecos de Estremoz

Barro Preto de Olho Marinho
Louça Preta de Molelos
Cantarinhas dos Namorados
de Guimarães

Agente de Controlo
Carla Pontes

Responsável Controlo
Diana Barbosa
Responsável Verificação
Teresa Costa
Responsável Certificação
Teresa Costa

Camisola Poveira
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A A.Certifica desenvolve atividades relacionadas com a certificação de produtos, como a sua
promoção e divulgação, mas que se distingue inequivocamente do aplicável exclusivamente às
atividades de certificação, através da Política de Qualidade definida e correspondente estrutura
documental existente.
A entidade relaciona-se com várias Instituições e Agentes Económicos. Os procedimentos definidos
garantem a confidencialidade, objetividade e imparcialidade das suas certificações, pelo que:
o

Não fornece ou desenvolve produtos do tipo daqueles que certifica;

o

Não dá pareceres ou fornece serviços de consultoria ao requerente quanto a métodos que
permitem dar resposta às questões que são obstáculo à certificação requerida;

o

Não fornece outros produtos ou serviços que possam comprometer a confidencialidade,
objetividade ou imparcialidade dos seus processos e decisões de certificação.

A nomeação de Comissões no âmbito do processo de certificação é da responsabilidade da Gerência,
com colaboração da Entidade Promotora, funcionando por convite, e tendo em consideração as
seguintes orientações na seleção dos seus membros constituintes:
o Não estarem sujeitos a eventuais pressões comerciais ou financeiras ou outras que possam
influenciar decisões;
o Exista um equilíbrio de interesses sem predominância de nenhum interesse individual.

2.9.2. Descrição de responsabilidades, funções, qualificações e experiência dos colaboradores

A A.Certifica dispõe de Fichas de Descrição de Função (IMP.SUP.009), onde se encontram definidas
as responsabilidades, atribuições e perfil das funções (incluindo os requisitos mínimos, âmbito e
limites de responsabilidade) de cada elemento que constitui os vários níveis hierárquicos do
organograma. Estas fichas são objeto de revisão, sempre que seja necessário, face às alterações da
organização; as mesmas são geridas pelo Gabinete da Qualidade.

Estas funções documentadas são comunicadas e aceites pelos colaboradores da A.Certifica. Além
disso, todas as responsabilidades relacionadas com a Qualidade estão descritas nos documentos do
Sistema da Qualidade.
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As qualificações e experiência profissional dos colaboradores da A.Certifica, quer internos quer
externos, encontram-se descritos e evidenciados, por colaborador, na respetiva ficha mecanográfica.
Além disso, a A.Certifica mantém um arquivo dos currículos dos colaboradores.

Todos os colaboradores da A.Certifica que desenvolvem atividades chave no âmbito da certificação
não estão envolvidos em atividades dos candidatos à certificação ou já certificados. Para além disto,
são definidas responsabilidades claras para o seu pessoal, o que contribui para a garantia da
imparcialidade, possíveis conflitos de interesse e eventuais pressões comerciais, financeiras ou
outras que pudessem influenciar negativamente os resultados da certificação. Exceção para os
auditores internos, no caso em que esta situação fique salvaguardada no Plano de Auditoria.
Os procedimentos e responsabilidades definidas garantem que a decisão sobre a certificação é
tomada por pessoas diferentes daquelas que efetuaram a avaliação.

2.9.3 – Organização
A A.Certifica possui 2 colaboradores nos seus quadros dos quais 100% estão diretamente ligados ao
processo de certificação. A imparcialidade e isenção nas decisões tomadas no âmbito do processo
de certificação são garantidas pela realização de contratos de trabalho independentes dos resultados
obtidos. A confidencialidade e independência de interesses são garantidas por uma declaração de
compromisso assinada por cada colaborador ao serviço da A.Certifica.
Todas as pessoas ou organizações externas contratadas ficam também ao abrigo de uma cláusula
de confidencialidade e imparcialidade.

A estabilidade financeira da A.Certifica advém das suas receitas geradas pela prestação de serviços
no âmbito do seu objeto social.
A A.Certifica tem contratado um seguro de responsabilidade civil que cobre os riscos derivados do
seu funcionamento.
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2.9.4 – Procedimentos do SG/Responsabilidades

MSG

Manual do Sistema de Gestão

Processo

RG

Documentos Operacionais dos Processos

Responsável

P 01

Planeamento e Revisão do SGQ

Gerente

P 02

Controlo de Documentos e Registos

GQ

P 03

Não Conformidades Ações Corretivas e Preventivas

GQ

P 04

Gestão dos Recursos Humanos

P 05

Auditorias Internas

GQ

P 06

Tratamento Reclamações e Recursos

GQ

P 07

Contratação

P 08

Certificação de Produtos

P 09

Conceção e Desenvolvimento de Processos de Certificação

Gerente/GQ

Gerente
Gerente/GQ
GQ

Capítulo 3 – Apresentação do Sistema de Qualidade e de Certificação de Produtos

3.1. Âmbito
O âmbito da acreditação da A.Certifica é a certificação de produtos e controlo das indicações
geográficas (I.G.) “Lenços dos Namorados do Minho”, “Figurado de Barcelos”, “Olaria de Barcelos”,
“Bordado de Guimarães”, “Bordado de Viana do Castelo” e “Rendas de Bilros de Vila do Conde”
“Junça de Beselga – Penedono”, “Bordado de Tibaldinho”, “Bordado de Castelo Branco”, “Traje à
Vianesa – Viana do Castelo”; “Viola Braguesa - Portugal” “Viola Beiroa - Portugal” “Filigrana de
Portugal”, “Bordado de Crivo de S. Miguel da Carreira”; “Barro Preto de Olho Marinho”, “Estanhos
Artísticos de Bodiosa”, “Louça Preta de Molelos” e “Renda de Bilros de Peniche”.
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3.2. Documentação de Referência Aplicável
NP EN ISO/IEC 17000 - Avaliação da conformidade. Vocabulário e princípios gerais
ISO/IEC 17065 – Requisitos gerais para organismos de certificação de produtos
NP EN ISO 9001 – Sistemas de Gestão da Qualidade. Requisitos
NP EN ISO 19011 – Linhas de Orientação para Auditorias a Sistemas de Gestão
DRC001 - Regulamento Geral de Acreditação do IPAC
DRC002 – Regulamento dos símbolos de acreditação, IPAC
DRC006 - Procedimento para acreditação de organismos de certificação do IPAC
ISO/IEC 17007:2009, Conformity assessment – Guidance for drafting normative documents suitable
for use for conformity assessment
ISO/IEC Guide TR 17026:2015 – Conformity assessment – Example of a certification scheme for
tangible products on third-party certification system for products
NP EN ISO/IEC 17067:2014 – Avaliação da Conformidade. Aspetos fundamentais da certificação de
produto e linhas de orientação para esquemas de certificação.
Legislação e regulamentação aplicável
Circulares IPAC aplicáveis

3.3. Estrutura Hierárquica da Documentação
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1º NÍVEL - O Manual da Qualidade apresenta e descreve o sistema da qualidade da A.Certifica de
acordo com a política e os objetivos da qualidade estabelecidos.
2º NÍVEL – O Regulamento Interno da Estrutura de Certificação estabelece a composição,
competências e normas de funcionamento da Estrutura de Certificação de produtos artesanais.
3º NÍVEL – Os Cadernos de Especificações e Manuais de Certificação definem as regras do
processo de certificação. Estes documentos incluem as condições para a concessão, manutenção,
suspensão e revogação da certificação.

4º NÍVEL - Os Procedimentos do sistema da qualidade descrevem os métodos de trabalho e os
processos considerados no âmbito do esquema de certificação, tendo em conta as exigências da
norma de referência.

5º NÍVEL - As Instruções de Trabalho e outros documentos constituem o meio de clarificar
pormenores e aspetos específicos de atividades de um determinado processo.

6º NÍVEL - Os Impressos são as matrizes de suporte aos Registos da qualidade, os quais
constituem as evidências objetivas da aplicação prática do esquema de certificação, funcionando
como um meio de avaliação do desempenho do mesmo.

O Sistema de Gestão da A.Certifica encontra-se definido e estabelecido apenas para o Esquema de
Certificação de Produtos, e visa dar resposta, e estar em cumprimento, com o estipulado na norma
de referência ISO/IEC 17065.

3.4. Procedimentos do Sistema da Qualidade
Os Procedimentos do Sistema da Qualidade definem as práticas de gestão do organismo que
asseguram o necessário enquadramento e suporte à realização das certificações. Incluem também
os procedimentos para tratamento de reclamações, recursos e litígios.
Os Procedimentos do Sistema da Qualidade definidos são:
- P01 – Planeamento e Revisão do SGQ
- P02 – Controlo de Documentos e Registos
- P03 – Não conformidades, acções correctivas e preventivas
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- P04 – Gestão dos Recursos Humanos
- P05 – Auditorias Internas
- P06 – Tratamento de Reclamações e Litígios
- P07 – Contratação
- P08 – Certificação de Produtos
- P.09 – Conceção e Desenvolvimento de Processos de Certificação

A documentação da A.Certifica é mantida atualizada e disponível nos locais onde é necessária
através de um sistema de controlo estabelecido no procedimento P02 – Controlo de Documentos
e Registos.

3.5. Confidencialidade
A confidencialidade é assegurada por várias medidas:
o

Todo o pessoal envolvido na certificação é também instruído no sentido de garantir a
confidencialidade do trabalho executado e dos seus resultados. Para reforçar esta
iniciativa todos os colaboradores assinam um termo de confidencialidade;

Exceto se tal for exigido por lei ou pela norma ISO/IEC 17065, a informação obtida no decurso das
atividades de certificação sobre um determinado produto ou cliente, não deve ser comunicada a
terceiros. O cliente (produtor) deve ser informado sobre a informação transmitida, nos termos legais
salvo se proibido por lei.

3.6. Processo de Certificação
A C.T. estabelece as regras e procedimentos do processo de pedido, preparação, avaliação, revisão
e decisão da certificação dos produtos no Manual de Certificação (MC) inerente a cada processo de
certificação. Neste documento são definidas todas as atividades, responsabilidades e infra-estruturas
necessárias para as atividades de:
o

Concessão da certificação;

o

Reavaliação do processo para manutenção da certificação;

o

Suspensão da certificação por iniciativa do produtor ou da A.Certifica;
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o

Anulação da certificação nas situações previstas no Manual de Certificação;

o

Reavaliação do processo de certificação resultante de alterações de requisitos ou de
alterações inerentes à atividade do artesão ou unidade produtiva.

3.6.1 Pedido de Certificação

A C.T. divulga uma descrição atualizada e pormenorizada do processo de avaliação e de certificação
através do Manual de Certificação inerente a cada processo de certificação. O MC descreve o
processo de certificação, incluindo:
o Direitos dos requerentes
o Obrigações dos requerentes
o Custos a pagar pelos requerentes

Inclui ainda as seguintes exigências:
o

Cumprimento das disposições estabelecidas;

o

Tomada de medidas para que sejam possíveis as avaliações a realizar pela
A.Certifica, disponibilizando toda a informação e locais necessários à avaliação;

o

Declarar estar certificado apenas para o âmbito concedido;

o

Não utilizar a certificação de modo enganoso ou que possa desacreditar a A.Certifica;

o

Não utilizar os materiais publicitários da certificação em caso de suspensão ou
revogação do certificado;

o

Utilizar a certificação apenas para indicar a conformidade com os requisitos exigidos;

o

Tomada de precauções para evitar o uso indevido de certificados e outros documentos
associados à certificação;

o

Cumprir os requisitos estipulados sempre que fizer publicidade à certificação.

A C.T. presta toda a informação necessária ao requerente sobre o pedido de certificação.

A C.T. exige ao requerente no ato da candidatura:
o

O preenchimento dos formulários de candidatura, assinados pelo requerente;

o

A definição do âmbito da certificação pretendida;

o Identificação do candidato: nome, endereço, estatuto jurídico.
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3.6.2 Avaliação

A C.T., antes de dar seguimento à avaliação, analisa o pedido de certificação e mantém registos
desta análise de forma a garantir:
o

Que o candidato compreendeu os requisitos da certificação que está a solicitar;

o

Que o candidato cumpre o estipulado no Manual de Certificação correspondente;

o

Que as divergências existentes são previamente resolvidas;

o

Que a C.T. tem capacidade para prestar o serviço solicitado, no que se refere ao
âmbito, localizações e língua utilizada.

A evidência do cumprimento dos aspetos acima mencionados pelo candidato é dada pela aceitação
do pedido por parte da C.T., no campo “Análise da Candidatura” do formulário de candidatura.
A C.T. prepara um plano da atividade de avaliação, definindo as atividades, quem as executa e prazo.
Destaca também o pessoal com a competência necessária e livre de eventuais incompatibilidades.
Os documentos de trabalho apropriados, a utilizar pelo pessoal envolvido, estão definidos no
procedimento correspondente ao produto a certificar.

A C.T. realiza as avaliações conforme estabelecido no Manual de Certificação e procedimento
correspondente. Se for necessário contratar organizações ou pessoal para realizar atividades de
avaliação, aplica-se o Procedimento P07- Contratação.

Na sequência de uma avaliação, a C.T. emite um relatório de avaliação que contém toda a informação
relativa à conformidade com os requisitos de certificação. Este relatório serve de entrada à etapa de
decisão final.

3.6.3 Revisão

A informação e resultados relativos a toda a fase de avaliação são revistos por um colaborador
designado (Responsável de Verificação). Este colaborador emite uma recomendação para a decisão
de certificação, baseada na informação analisada.
.
3.6.4 Decisão sobre a Certificação

A decisão de certificar, ou não, é tomada pela Responsável de Certificação com base na informação
recolhida pelos técnicos durante a avaliação. Esta decisão é sempre tomada pela Responsável de
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Certificação, ainda que em caso de dúvidas inerentes ao processo, possa ocorrer uma consulta prévia
à Comissão de Acompanhamento.
A decisão pode ser consoante o caso: certificado ou não certificado.

Para a tomada de decisão é tido em conta o estabelecido no Manual de Certificação.

A A.Certifica atribui a cada artesão/ Unidade Produtiva com produto certificado, documentos de
certificação formais que identificam o seguinte:
o

Nome e endereço do artesão/unidade produtiva;

o

Nome e endereço do organismo de certificação;

o

Âmbito da certificação concedida;

o

Data efetiva da certificação e validade da certificação (quando aplicável);

o

Esquema de certificação.

3.6.5 Acompanhamento da Certificação

O Manual de Certificação estabelece as metodologias de acompanhamento a seguir pela A.Certifica.
Estas metodologias garantem que:
o

São avaliadas informações recebidas do artesão/unidade produtiva sobre alterações
ao produto, ao processo de produção ou alterações de atividade com impacto na
certificação;

o

No caso de autorizado o uso continuado de uma marca em produtos certificados são
efetuadas avaliações periódicas com o objetivo de confirmar que permanecem
conformes.

3.6.6 Alterações dos Requisitos de Certificação
Os requisitos de certificação podem ser alterados, quer por alteração do referencial, quer por
alteração de metodologias de certificação. Estas alterações são aprovadas pela Gerente da
A.Certifica, sendo devidamente introduzidas na documentação do sistema e imediatamente
comunicadas e divulgadas aos interessados. Tendo em conta as alterações efetuadas, é ainda
estabelecido em reunião um prazo para implementação das devidas alterações pelos produtores dos
produtos certificados. A C.T. é responsável por verificar a implementação das mesmas pelos
produtores.
Pode

ser

necessário solicitar

parecer

eventualmente

não

vinculativo

à

Comissão de

Acompanhamento sobre eventuais alterações aos requisitos de certificação.
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3.7. Auditorias Internas e Revisão pela Gestão
3.7.1 Auditorias Internas

O sistema de gestão implementado na A.Certifica é avaliado no mínimo anualmente de acordo com
o programa estabelecido, com o objetivo de verificar se o sistema da qualidade está implementado
de acordo com a norma de referência e mantido com eficácia. Estas auditorias são comunicadas
previamente aos auditados, dão origem às necessárias ações corretivas e os seus resultados são
documentados. Podem também ser realizadas auditorias complementares por decisão do
Responsável do Gabinete da Qualidade, com prévia aprovação da Gerente. A metodologia das
auditorias está definida no procedimento P05 – Auditorias Internas.

3.7.2 Revisão pela Gestão

A Revisão ao Sistema pela Gestão é efetuada uma vez por ano com base num conjunto de entradas
sintetizadas num Relatório elaborado pelo Responsável do Gabinete da Qualidade com o seguinte
tipo de dados:
o

Adequação da Política e documentação

o

Relatórios de desempenho

o

Resultados das auditorias internas

o

Estado das ações corretivas e preventivas

o

Avaliações efetuadas por organismos externos

o

Retorno da informação das partes interessadas

o

Reclamações e recursos

o

Recomendações de melhoria

o

Recursos humanos (incluindo, entre outras, necessidades de formação, plano de formação e
recrutamento de pessoal)

o

Outros fatores considerados relevantes

o

Seguimento dos resultados da última revisão ao sistema.

A revisão é realizada em reunião convocada pela Gerente, envolvendo os colaboradores convocados
para o efeito. O resultado da Revisão, inscrito em ata de reunião, inclui decisões e ações a tomar
relativas à melhoria da eficácia do Sistema de Gestão.
A metodologia para revisão do sistema está definida no procedimento P01 – Planeamento do SGQ.
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3.8. Não conformidades, ações corretivas e ações preventivas
A A.Certifica definiu a metodologia para o tratamento de não conformidades com as suas diversas
origens:
o

Internas;

o

Reclamações (ver ponto 3.9 do MQ);

o

Auditorias;

o

Clientes;

o

Esquema de certificação de produtos;

o

Sistema de Gestão Documental, etc.

Através do P03 – Tratamento de Não Conformidades, ações corretivas e preventivas. Todas as
situações de não conformidade são devidamente documentadas, analisadas as causas, e definidas
ações de correção e/ou ações corretivas e preventivas. As oportunidades de melhoria identificadas
no âmbito do sistema de qualidade e esquema de certificação de produtos são igualmente registadas
e tratadas de acordo com o procedimento atrás referido.

3.9. Recursos e Reclamações
A A.Certifica definiu a metodologia para o tratamento das seguintes questões no procedimento P06
– Tratamento de Reclamações e Recursos:
o

As não-conformidades detetadas na realização do processo de certificação;

o

As reclamações apresentadas pelos artesãos ou unidades produtivas em relação à
A.Certifica;

o

As reclamações relativas a produtos certificados e que não foram devidamente
tratadas pelo produtor;

o

Recursos apresentados.

Todas estas situações são devidamente documentadas, quer em relação à sua receção quer ao
tratamento realizado. Na sequência do tratamento destas situações são lançadas as necessárias
ações corretivas (ver P03 – Não-conformidades, ações corretivas e preventivas).
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Relativamente aos recursos, a metodologia encontra-se definida na IT.11 – Apresentação de
Recurso.

O Manual de Certificação disponibilizado aos candidatos à certificação, contém requisitos para o
tratamento de Reclamações, nomeadamente:
o

Manutenção de registos de reclamações e sua disponibilização sempre que a C.T. o solicite

o

Tomada de medidas apropriadas relativamente a estas reclamações e eventuais deficiências
detectadas no produto ou serviço e que possa afetar os requisitos de certificação

o

Manutenção de registos que documentem as medidas tomadas

3.10. Contratação
O organismo de certificação pode ter necessidade de contratar serviços relacionados com a
certificação, como por exemplo:
- Laboratórios de ensaio.

O acordo para contrato é formalizado em documento que contém as disposições acordadas. Este
acordo deve salvaguardar aspetos relacionados com a confidencialidade e conflitos de interesse.
Apesar de poder contratar serviços, a A.Certifica assegura o seguinte:
o

A responsabilidade final pela qualidade das tarefas contratadas;

o

A responsabilidade pela concessão, manutenção, extensão, suspensão ou revogação
da certificação;

o

A competência da pessoa ou organismo contratado e o cumprimento dos requisitos
exigidos;

o

Que a pessoa ou organismo contratado não está envolvido direta ou indiretamente
(por exemplo através do seu empregador) na conceção ou produção do produto, e
portanto não compromete a sua imparcialidade;

o

Que o requerente consente esse contrato.

A metodologia seguida com a contratação e seu controlo é definida no Procedimento de Gestão P07Contratação.
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3.11. Utilização de Certificados e Marcas de Conformidade
Os requisitos a cumprir pelo cliente no uso de certificados ou marcas de certificação estão definidas
no MC de que foi informado pela C.T.
A C.T. exerce um controlo sobre esta utilização seguindo as orientações contidas no MC e toma as
medidas estabelecidas no MC do processo de certificação em questão.
As gráficas responsáveis pela produção das etiquetas de certificação são contratadas pelas
Entidades Promotoras, no caso dos produtos em que a Indicação Geográfica é de sua propriedade
(ex: olaria, figurado, etc.), sendo estabelecido um posterior controlo das etiquetas e da marca, pelo
OC, de acordo com o estabelecido na IT.05 – Controlo das Etiquetas de Certificação e MC
respetivo.
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3.12. Relação dos Requisitos da ISO/IEC 17065 com a Documentação do Organismo

Requisitos
ISO/IEC17065
4. General
requirements
4.1

MQ

MC

Procedimentos

Outros

2

Legal

and

contractual

2

Regulamento Interno da EC

matters
4.1.2 Certification

Parte I

agreement
4.1.3

Use

Formulário de Candidatura

of

license,
certificates

and

marks

3.11

Parte I

P08

Parte I

P04, P07

IT.05

of

conformity

4.2 Management
of Imparciality

4.3 Liability and
Financing
4.4

2.3
2.7.1
3.10

2

Plano de Actividades

Non-

discriminatory

2.5

Introdução

3.5

Parte I

conditions
4.5 Confidentiality
4.6

Publicly

available

2.9.3

information
5.1

3.2

Organizational

Parte I

2

structure and top

3.6

management

3.9

Parte I

Relatório de Avaliação

P02

Regulamento Interno da EC IT.07,
IT.08, IT.09, IT.11
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Requisitos
ISO/IEC17065

MQ

MC

Procedimentos

Outros
IT.10

5.2

Mechanism

for

safeguarding

Lista de Atividades e
2.7.1

P.09

impartiality

6.1

Relacionamentos
Declaração de Compromisso

Certification

body personnel
6.2 Resources for
evaluation
7.1 General

2.7.2

P04

Manual Funções

2.7.2

P04

Manual Avaliação Desempenho

3.6

Parte I

P08

IT07, IT08, IT09

3.6.2

Parte I

P08

IT07, IT08, IT09

3.6.2

Parte I

P08

IT07, IT08, IT09

7.4 Evaluation

3.6.2

Parte I

P08

IT07, IT08, IT09

7.5 Review

3.6.3

Parte I

P08

IT07, IT08, IT09

7.2 Application
7.3

Application

review

7.6

Certification

IT07, IT08, IT09

decision

Relatório de Avaliação
3.6.4

7.7

Parte I

P08

Certification

Certificados

documentation

7.8 Directory of
certified products

Etiquetas de certificação

P02

Site
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Requisitos
ISO/IEC17065

MQ

MC

Procedimentos

Outros

3.6.5

Parte I

P08

IT.07, IT.08, IT.09

3.6

Parte I

3.6.2

Parte I

P08

IT.07, IT.08, IT.09

3.9

Parte II

P06

IT.11

7.9 Surveillance
7.10

Changes

affecting
certification
7.11 Termination,
reduction,
suspension,

or

withdrawl

of

certification

7.12 Records

7.13

Complaints

and appeals
8.

Management

system
requirements
Promulg
ação
3.3

8.1 Options

3
8.2

General

management
system
documentation
8.3

Control

of

documents

8.4

Control

records

of

3.3

P02

3.2

P02

Tabela Controlo Registos
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Requisitos
ISO/IEC17065

MQ

MC

Procedimentos

Outros

3.7.2

P01

Relatório Revisão SGQ

3.7.1

P05

Programa de auditorias

8.5 Management
review

8.6 Internal Audits

8.7

Corrective

actions
3.8
8.8

Parte 1

P03

Preventive

actions
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