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1 CARACTERIZAÇÃO DO MANUAL 

1.1 OBJECTIVO 

O Manual da Qualidade tem como objectivos: 

 Enquadrar historicamente a empresa, descrever a sua organização, visão, missão e 
política de gestão; 

 Descrever genericamente o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e os processos 
através dos quais opera e evidencia a conformidade com os requisitos normativos 
da norma ISO 9001:2008. 

Pretende ainda evidenciar o compromisso da gestão de topo, de agora em diante 
designada por Gestão, relativamente à qualidade e promover a motivação e 
empenhamento de todos os colaboradores para a prossecução dos objectivos 
estabelecidos. 

O SGQ apresentado no presente manual tem em atenção todos os aspectos que poderão 
ter influência na qualidade dos serviços prestados pela SEED, Sociedade de Engenharia 
e Desenvolvimento, Lda e é aplicado à actividade geral da empresa. 

1.2 DEFINIÇÕES 

Apresentam-se de seguida algumas definições referentes à terminologia empregada no 
Manual. 

 Sistema de Gestão da Qualidade – Estrutura organizacional, processos, 
procedimentos e recursos necessários para a implementação da gestão da 
qualidade, de forma a atingir os objectivos internos estabelecidos. 

 Política da Qualidade – Conjunto de orientações e acções estabelecidas pela 
Gestão, relacionadas com a qualidade e que enquadram a gestão dos processos 
relevantes no âmbito do SGQ. 
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 Processo – Conjunto de actividades relacionadas que transformam entradas 
(inputs) em saídas (outputs). Identificados os processos, nos termos da norma 
devem ser estabelecidos os objectivos correspondentes. 

 Objectivo da Qualidade – Resultados que se pretendem atingir num determinado 
período. Os parâmetros dos Objectivos da Qualidade deverão ser quantificáveis e 
devem ser estabelecidas metas de melhoria num período de tempo 
pré-estabelecido. 

 Procedimento – Modo especificado de realizar uma actividade ou um processo. 

 Plano da Qualidade – Documento que traduz a aplicação do SGQ a um produto ou 
projecto específico. Estabelece as particularidades de planeamento desse 
produto/serviço e monitoriza as actividades a desenvolver e os meios a utilizar, 
tendo em vista os requisitos do Cliente e o controlo de resultados. 

1.3  REFERÊNCIAS 

 ISO 9000:2008 - Sistema de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário; 

 ISO 9001:2008 - Sistema de gestão da qualidade – Requisitos; 

 ISO 10013:1999 – Linhas de orientação para a elaboração de manuais da 
qualidade. 

1.4 ESTRUTURA 

O Manual da Qualidade está estruturado em três capítulos distintos: 

 Capítulo 1 – Caracterização do Manual 

 Apresentação do manual, definindo os seus objectivos, referências, definições, 
estrutura, responsabilidades, processo de actualização e controlo de distribuição. 

 Capítulo 2 – Empresa 

 Apresentação do Historial da SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, 
Lda, explicitando a sua Visão, Missão, Política e Valores, sua actividade e áreas de 
negócio, estrutura organizacional e principais clientes. 

 Capítulo 3 – Sistema de Gestão da Qualidade 

Apresentação do Sistema de Gestão da Qualidade, evidenciando o seu âmbito de 
aplicação e a sistematização da actividade da empresa à luz da interpretação que é feita 
em relação ao referencial normativo. 

1.5 RESPONSABILIDADES 

A responsabilidade quanto ao presente documento reparte-se por dois níveis: 

 Director Geral 

Responsável pela aprovação do MQ da SEED, Sociedade de Engenharia e 
Desenvolvimento, Lda. 
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 Director da Qualidade 

Responsável pela elaboração do MQ, revisão, manutenção actualizada e gestão 
das cópias controladas. 

1.6 ACTUALIZAÇÃO 

O MQ é revisto e actualizado com periodicidade anual. No entanto, está prevista a 
possibilidade de se realizarem actualizações sempre que tal se considere necessário. 

O controlo das alterações sofridas pelo presente documento é efectuado através do 
recurso ao quadro de Registo e Controlo de Alterações presente na primeira folha de 
cada capítulo. Neste quadro procede-se ao registo da descrição sucinta das alterações 
efectuadas. 

Com o intuito de simplificar o processo de emissão do MQ, optou-se por efectuar o 
controlo individualmente, por capítulo. Assim, é possível proceder a revisões emitindo 
apenas o(s) capítulo(s) alterado(s), com a nova versão. 

1.7 DISTRIBUIÇÃO 

A distribuição do MQ é da responsabilidade do Director da Qualidade (DQ) e é efectuada 
de acordo com o seguinte esquema: 
 

Original Cópias Controladas Cópias Não Controladas  

Director da Qualidade 
Director Geral 

Directores de Unidades 

Todos os colaboradores 

Exterior 

Nas cópias controladas o DQ é responsável por colocar um carimbo com a designação 
“cópia controlada”, na folha de rosto. 

É considerada cópia não controlada, o MQ impresso a partir da intranet, o qual não 
contem as assinaturas da validação na folha de rosto do documento. As cópias não 
controladas, nomeadamente as impressas através da Intranet, devem conter a indicação 
de “cópia não controlada”. 

O DQ é responsável por garantir que o MQ disponibilizado na intranet se encontra 
actualizado. 

No caso de colaboradores destacados, compete ao Departamento/Unidade de quem 
dependem, assegurar a difusão do MQ (como cópia não controlada) e a prestação dos 
esclarecimentos adequados. 

As cópias fornecidas a terceiros, nomeadamente a clientes, fornecedores e entidade 
certificadora, são cópias não controladas, ficando a empresa isenta da responsabilidade 
de actualização. 

A distribuição do Manual da Qualidade (cópias controladas) é controlada através do 
recurso a registo de controlo próprio, pelo DQ. 
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2 EMPRESA 

2.1 INTRODUÇÃO 

A SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda., está sediada em Maputo: 

Rua de Kassuende, No 118, 8º Andar – Maputo 
Moçambique 
Tel.: 258 – 21 48 59 17 / 8 
Fax: 258 – 21 48 59 23  
Web Page: http://www.seed.co.mz ; E-mail: seed@seed.co.mz  

A SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda., está inserida no grupo 
DHV, através da DHV B.V. e da SSI – Engineering and Environmental Consultants. 

 
DHV Holding

(Sede na Holanda)
DHV Holding

(Sede na Holanda)

SSI 
ÁFRICA DO SUL

SSI 
ÁFRICA DO SUL

DHV B.V.
HOLANDA

DHV B.V.
HOLANDA

.  .  ..  .  .
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2.2 HISTORIAL 

A SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda., é uma Empresa de 
Consultoria, de direito Moçambicano, com parceiros pertencentes ao Grupo DHV, DHV 
B.V. da Holanda e SSI – Engineering and Environmental Consultants da África do Sul. 

A SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda., iniciou as suas actividades 
em Moçambique em 1981, através de FBO - Consultores, SA, com serviços de 
consultoria para a Direcção Nacional de Águas no apoio institucional para a criação da 
UDAH durante a construção das barragens dos Pequenos Libombos e Corumana. 

Em 1992 a com a integração da FBO no International DHV Group, fundado em 1917, com 
sede na Holanda, a SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda., passou a 
ser o representante das empresas do Grupo DHV em Moçambique. 

Em 1996 estabelece-se como SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda., 
estando vocacionada para a consultoria nos campos da Gestão de Empreendimentos, 
Assistência Técnica e Fiscalização de Empreitadas e Fornecimentos. 

A crescente actividade da SEED, a intenção de alargar a gama de serviços prestados e a 
abordagem de novas áreas de actividade, trouxeram a necessidade de criar em 1997 a 
Unidade de Águas para apoiar a Unidade de Urbanismo e Construção nos projectos de 
infra-estruturas de águas e esgotos em centros de saúde, escolas, edifícios e outros. Em 
1999 foi anexada a componente “Ambiente” passando a designar-se Unidade de Águas e 
Ambiente, realizando estudos de impacto ambiental, gestão comunitária de recursos, 
planos de gestão ambiental, projectos de sistemas de gestão de resíduos e outros. 

Em Agosto de 1999 a sede da empresa muda-se para as novas instalações na Av. 
Patrice Lumumba, nº 178. Esta mudança para as novas instalações vem no seguimento 
do crescimento organizacional. 

Em 1999 foi introduzida a área de Infra-estruturas e Transportes para apoiar a Unidade de 
Urbanismo e Construção na especialidade de geotecnia e vias de comunicação. 

Em 2000 foi incorporada a componente de Tecnologias de Informação, trabalhando-se 
basicamente na infra-estrutura de sistemas de informação e tecnologias da empresa.  

Em 2007, a sede da empresa muda-se mais uma vez para novas instalações na Rua de 
Kassuende, nº 118, 8º Andar. Esta mudança vem uma vez mais no seguimento do 
crescimento organizacional. 

A experiência da SEED cobre diversas áreas, designadamente as de Urbanismo e 
Construção, Transportes e Vias de Comunicação, Obras Hidráulicas e Ambiente e 
Instalações Industriais, Eléctricas e Mecânicas. 

Desde o ano de 2002, a SEED ocupa um lugar de destaque entre as 25 melhores 
empresas de Serviços em Moçambique, segundo o relatório da KPMG. 
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Sob a designação genérica de DHV, o grupo está representado em cerca de 30 países, e 
tem experiência internacional em mais de 60 cidades, com mais de 85 anos de 
experiência e cerca de 5000 pessoas inteiramente dedicadas aos diversos ramos de 
consultoria de engenharia e de gestão de engenharia. 

2.3 VISÃO, MISSÃO, POLÍTICA, VALORES E PRINCÍPIOS DA SEED 

2.3.1 Visão 

A actividade de consultoria integra-se na área dos serviços e pressupõe uma forte 
componente cultural, exigindo um bom conhecimento local e o desenvolvimento de 
actividades complexas e multidisciplinares.  

Estas últimas implicam a organização e gestão de equipas internas ou envolvendo 
associações com terceiros, em que o Cliente é parte interessada e o destinatário do 
produto. 

A Visão, a longo prazo, da SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda., 
consiste em: 

− LIDERAR O MERCADO DA CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM MOÇAMBIQUE 

Para tal, pretende: 

 Criar fama como uma empresa séria, competente e de vanguarda, na liderança da 
consultoria de engenharia em Moçambique; 

 Atingir e permanecer no topo do mercado, em termos de qualidade e inovação 
técnica. 
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2.3.2 Missão 

A Missão da SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda., consiste na: 

− Prestação de serviços de consultoria multidisciplinares, no domínio da engenharia e 
disciplinas afins, envolvendo estudos e projectos, gestão e fiscalização de 
empreendimentos e actividades de assistência técnica, nas áreas de Urbanismo, 
Construção, Transportes, Infra-estruturas, Águas, Ambiente e Desenvolvimento Rural. 

Para tal, considera como características/tarefas importantes da sua actividade, 
designadamente as seguintes: 

• Assegurar a colocação no mercado de produtos que satisfaçam necessidades e 
expectativas de Clientes; 

• Ser competitiva, através do conhecimento técnico (know-how) e da gestão de 
projectos; 

• Realizar intervenções e acções conjuntas resultantes de oportunidades de negócio 
em qualquer país, particularmente nos países de língua oficial portuguesa; 

• Utilizar as sinergias do Grupo DHV para reforço da sua capacidade organizacional e 
competitividade. 

2.3.3 Política da Qualidade 

A Empresa implementou um Sistema de Gestão da Qualidade, baseado em processos, 
através do qual se procura assegurar uma contínua gestão da qualidade, em relação aos 
serviços prestados e optimizar a execução das tarefas, no quadro de acções definido pelo 
mercado e pelos clientes. 

A SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda. declara que é sua Política 
da Qualidade: 

S atisfazer as necessidades e requisitos dos Clientes, com o respeito pelos 
valores e princípios deontológicos, nomeadamente no que respeita à 
integridade nas relações com os Clientes; 

E stimular a competência dos colaboradores, promovendo a capacidade de 
iniciativa, fomentando o trabalho em equipa e proporcionando a formação 
profissional necessária, como garantia de adequados níveis de desempenho; 

E liminar ou minimizar as situações de não conformidade, adoptando como 
padrão de desempenho: fazer bem à primeira, dentro do prazo e ao custo 
esperado, aproveitando as sinergias entre todas as Unidades /Departamentos 
/Empresas do Grupo DHV; 

D esenvolver um sistema claro de processos e procedimentos e atribuir 
responsabilidades, como forma incentivadora de boas práticas e autodisciplina, 
bem como cumprir os requisitos e melhorar continuamente a eficácia do 
Sistema de Gestão da Qualidade, por forma a garantir os padrões de qualidade 
exigíveis, de acordo com as normas ISO 9001. 
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2.3.4 Valores e Princípios 

A SEED promove os seguintes valores: 

• Orientação e Fidelidade ao Cliente 

• Abordagem Criativa e Inovadora 

• Excelência, Competência e Entusiasmo 

• Confiança e Trabalho de Equipa 

• Espírito Empreendedor 

• Organização de Resultados 

• Lealdade e Integridade 

• Responsabilidade Social 

Que se gerem pelos seguintes princípios: 

Princípio de Serviço ao Cliente 

 A prestação de serviços de elevada qualidade com mais valia para o Cliente 
(empresas e outras organizações) de forma a servir os seus objectivos. 

 O cabal cumprimento dos compromissos que são assumidos pela empresa perante 
os mesmos Clientes. 

Princípio de Desenvolvimento Contínuo e Autónomo. 

 Capacidade de investigar e analisar situações existentes e de desenhar soluções 
práticas com imaginação e coerência interna. 

 Capacidade de desenvolver uma relação de colaboração com o Cliente e de obter a 
aprovação de propostas. 

 Capacidade de trabalhar independentemente e sob pressão, o que pressupõe 
espírito de iniciativa no desempenho profissional e na tomada de decisões e 
responsabilização individual dentro de um grupo de trabalho. 

 Capacidade para garantir os padrões de qualidade requeridos pelo cliente de 
contribuir para a sua melhoria. 

Princípio da Solidariedade 

 No desenvolvimento da actividade profissional, a solidariedade entre todos os 
colaboradores deve prevalecer e manifestar-se, em termos práticos, na primazia do 
trabalho em equipa sobre o trabalho individual e no cultivo do espírito de 
entreajuda. 
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Princípio da Confidencialidade 

 Toda a informação obtida e desenvolvida no âmbito do desempenho profissional é 
confidencial e propriedade da Empresa. 

 A informação específica de cada projecto só pode ser divulgada a terceiros após 
autorização prévia de representante autorizado do Cliente. 

2.4 Organização 

A SEED, de forma a poder materializar a sua missão, possui a sua estrutura 
organizacional perfeitamente definida. 

Organigrama da SEED 
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A Gestão é efectuada pelo Director Geral, apoiado pelos Directores das Unidades 
devidamente mandatados, cabendo-lhes a responsabilidade pela coordenação de cada 
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uma das unidades de negócios da empresa. Estes são directamente apoiados pelos 
Directores de Projectos que têm a seu cargo a coordenação e gestão de um ou mais 
projectos em função da dimensão e importância dos mesmos. 

A função de DP é atribuída a um técnico cuja especialidade é dominante no projecto em 
causa pelo que lhe compete a coordenação do projecto. 

Pretendendo-se uma maior focalização no Cliente, a produção deve procurar envolver o 
Cliente no acompanhamento do projecto, pelo menos nas fases mais importantes do seu 
desenvolvimento, devidamente sistematizado e planeado pelos DP, Directores de 
Projecto. 

Em termos práticos e de produção a empresa funciona de forma matricial, isto é, os 
técnicos que são integrados em equipas de projecto ad hoc, consoante as qualificações e 
especialidades necessárias para o desenvolvimento do projecto. 

Paralelamente a esta estrutura de negócio, existem outras estruturas de apoio funcional, 
como sejam a gestão da qualidade, a área financeira e a área administrativa englobando 
os recursos humanos, a tecnologia de informação e o secretariado. 

 

2.4.1 Funções/Responsabilidades 

Unidade de Urbanismo e Construção 

Realiza projectos de reabilitação e construção, desde a concepção até à sua conclusão, 
nas áreas de: 

− Arquitectura, Planeamento e Urbanismo; 

− Engenharia Civil, incluindo estrutural; 

− Infra-estruturas e Transportes, englobando Estradas, Obras de Arte, Caminhos de 
Ferro, Portos e Aeroportos, e incluindo os levantamentos topográficos, estudos de 
tráfego, estudos de solos e geotécnicos; 

− Engenharia Electrotécnica, incluindo projectos de electrificação rural, instalações 
eléctricas de edifícios e parques, utilização de energias renováveis, instalações de 
comunicação, automação e sistemas de segurança; 

− Engenharia Mecânica, incluindo estruturas metálicas, estações de bombagem, 
instalações de ventilação e ar condicionado, elevadores de passageiros e de cargas, 
equipamentos hidromecânicos; 

− Prevenção e Combate ao Incêndio; 

− Gestão de Projectos de Construção e Fiscalização de Empreitadas; 

Considera ainda: 

− Preparação de documentos para concursos, avaliação de concursos e contratos de 
empreitadas; 

− Estudos de Viabilidade, incluindo avaliação de imóveis e empreendimentos; 

− Apoio Institucional; 



 
 
MQ - Cap 2 - EMPRESA  Data: 12.02.09 
 

MQ-Cap2  Pág 8 de 12 
CÓPIA NÃO CONTROLADA 

  
 

− Assistência técnica de projectos e construção (nomeadamente, arquitectura e 
desenho urbano, construção e renovação de edifícios, edifícios e infra-estruturas 
industriais, gestão de espaços e do parque edificado, paisagem urbana). 

Unidade de Águas e Ambiente 

Execução de Projectos multidisciplinares de: 

− Sistemas de abastecimento de água, incluindo enquadramento legal, 
sustentabilidade (tarifas/ capacidade económica das comunidades), funcionamento 
técnico (operação e manutenção); 

− Desenvolvimento Rural, incluindo Área social e participativa, Área legal, Área 
económica (tarifas/sustentabilidade), Área técnica (operação/manutenção); 

− Projectos de abastecimento de água e saneamento urbano; 

− Gestão de recursos hídricos, aproveitamentos hidráulicos, regularização fluvial; 

− Abastecimento e tratamento de águas e recolha e tratamento de águas residuais; 

− Auditorias, avaliação de impactos e gestão ambiental; 

− Sistemas de informação geográfica (G.I.S.) 

Direcção da Qualidade 

− Implementar, manter e melhorar o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da 
empresa; 

− Acompanhar a evolução e tendências na área da Qualidade e elaborar propostas 
inovadoras e criadoras, para benefício da empresa e dos seus Clientes; 

− Assegurar a implementação, verificação e revisões do SGQ e zelar pelo 
accionamento das acções correctivas, preventivas e de melhoria que sejam 
atribuídas, para accionamento ou controlo, à DQ; 

− Promover a divulgação do SGQ e esclarecer dúvidas sobre o sistema a todos os 
níveis da empresa; 

Direcção Financeira 

− Organização da contas da empresa, garantindo o cumprimento dos aspectos fiscais 
e legais envolvidos; 

− Realização do controlo bancário; 

− Processamento de salários e outras remunerações em conformidade com as 
condições contratuais, e realização dos respectivos pagamentos;  

− Manutenção de uma base de dados da relação contratual com clientes, procurando a 
sua maior formalização, e realização da respectiva facturação;  

− Controlo da realização atempada das cobranças;  

− Organização da orçamentação inicial dos projectos e a sua reorçamentaçãop 
trimestral;  

− Controlo de centros de custos e de taxas de ocupação do pessoal; 
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− Elaboração dos relatórios financeiros periódicos (mensais, trimestrais e anuais) para 
a direcção, sócios e autoridades fiscais; 

− Acessoria a direcção e directores dos projectos em assuntos financeiros; 

− Acompanhamento das auditorias externas.  

Direcção Administrativa 

a) Departamento de Recursos Humanos: 

− Gestão de Pessoal: Selecção, Recrutamento, Transferências, Formação; 

− Operações de administração de pessoal, desde a preparação de contratos até à 
exoneração ou cessação de trabalho na empresa. 

b) Departamento de Contratos e Tecnologias de Informação: 

Controlo de Contratos 

− Preparação de documentação de apoio para propostas (CVs, Fichas de Projecto, 
Brochuras, Capas, Separadores, etc);  

− Elaboração do contrato para serviço de consultoria com o cliente; 

− Elaboração de documentos para concurso e avaliação das propostas de 
empreitadas; 

− Elaboração de contratos de empreitadas; 

− Controlo financeiro de contratos de empreitada (facturação, autos de pagamento 
e medição, orçamentos, revisão de preços, contas finais, garantias bancárias). 

Tecnologias de Informação 

− Elaboração e actualização dos “sites” da Internet, Intranet e Extranet (este para 
consulta pelos clientes); 

− Manutenção do Hardware e Software informático de toda a empresa; 

− Preparação de Software para uso interno da empresa; 

− Elaboração de propostas na área de Tecnologias de Informação (TI); 

− Participação em projectos na área de TI; 

− Definição de regras de conduta de utilização de software, incluindo atribuição de 
“passwords”; 

− Preservação de dados informáticos, por ex., através da realização de “backups”, 
cópias de ficheiros, gravação de CD’s, etc. 

c) Secretariado 

− Registo de correspondência; 

− Distribuição da correspondência; 

− Arquivo. 
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2.5 CLIENTES 

Os principais clientes da empresa pertencem ao sector público e ao sector privado. 

No sector público destacam-se as áreas da Saúde, da Educação, das Estradas, das 
Águas e do Ambiente. 

No sector privado o predomínio é para os edifícios, quer se trate de edifícios especiais, 
como por exemplo, bancos ou instalações industriais. 

Apresentam-se a seguir alguns dos nossos principais Clientes, agrupados por 
Áreas/Sectores de actividades. (Elementos mais detalhados poderão ser encontrados na 
brochura da SEED). 

 

BANCA    
 
 
 
 
− Banco Comercial e de Investimentos (CGD Portugal); 

− Banco Standard Totta de Moçambique. 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
− Ministério da Obras Públicas e Habitação; 

− Ministério da Administração Estatal; 

− Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

− Ministério da Mulher e Coordenação Social; 

− Ministério do Trabalho e Solidariedade de Portugal; 

− Ministério da Ciência e Tecnologia; 

− Administração Nacional das Estradas - ANE;  

− Direcção Provincial de Obras Públicas e Habitação do Niassa;  

− Direcção Provincial de Obras Públicas e Habitação de Sofala; 

− Direcção Provincial de Obras Públicas e Habitação de Nampula; 

− Direcção Provincial de Obras Públicas e Habitação da Zambézia. 
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EDUCAÇÃO 
− Ministério da Educação; 

− Universidade Eduardo Mondlane;  

− Direcção Provincial de Educação de Maputo; 

− Direcção Provincial de Educação de Tete; 

− Direcção Provincial de Educação Nampula; 

− Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional. 

 
SAÚDE 
− Ministério da Saúde; 

− Direcção Provincial de Saúde de Niassa;  

− Direcção Provincial de Saúde de Cabo Delgado; 

− Direcção Provincial de Saúde de Nampula; 

− Direcção Provincial de Saúde da Zambézia; 

− Hospital Central do Maputo; 

− Gabinete de Coordenação de Projectos de Investimento – GACOPI; 

− JHPIEGO; 

− Instituto do Coração. 

 
SERVIÇOS PÚBLICOS 
− Telecomunicações de Moçambique – TDM; 

− Direcção Nacional de Geografia e Cadastro (Dinageca) 

− Conselho Municipal de Maputo.  
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INDÚSTRIA 
− Cimpor Internacional SA; 

− Cimentos de Moçambique;  

− Premap; 

− Stema; 

− Parque Industrial da Matola – PIM;  

− MOZAL;  

− SASOL; 

− Shell Moçambique;  

− BP Moçambique; 

− Aquapesca;  

− Empresa de Portos e Caminhos de Ferro, EP; 

− Madal; 

− Vidreira de Moçambique;  
 

 
ÁGUAS E AMBIENTE 
− Ministério da Coordenação Ambiental;  

− Direcção Nacional de Águas – DNA; 

− Departamento de Água Rural (DAR /DNA) 

− Departamento de Água e Saneamento (DAR /DASU) 

− ARA-Sul; 

− ARA Zambeze; 

− Proagri; 

− AQUATEC; 
 

ORGANIZAÇÕES 
− DANIDA; 

− UNICEF; 

− União Europeia; 
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3 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

3.1 ÂMBITO DO SISTEMA 

A SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda., possui implementado, um 
Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a norma de referência ISO9001:2008, 
abrangendo todo o âmbito da sua actividade de negócio. 

Deste modo, o âmbito de aplicação do SGQ compreende: 

Prestação de serviços de consultoria multidisciplinares, no domínio da 
engenharia e disciplinas afins, envolvendo estudos e projectos, gestão e 

fiscalização de empreendimentos e actividades de assistência técnica, nas 
áreas de Urbanismo, Construção, Transportes, Infra-estruturas, Águas, 

Ambiente e Desenvolvimento Rural 

A aplicabilidade da referida norma justifica-se pelo facto de cada projecto constituir um 
projecto único, devido às suas particularidades e às especificidades quer do Projecto quer 
do Cliente, pressupondo actividades de concepção e desenvolvimento do serviço, 
nomeadamente abordagens metodológicas e Planos da Qualidade. 

Assim sendo, o Sistema da Qualidade está estruturado segundo uma abordagem 
processual, focaliza o Cliente e privilegia a melhoria contínua.  
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O Sistema está suportado por Processos e encontra-se documentado através do Manual 
da Qualidade, Fichas de Controlo relativas a cada um dos Processos, Procedimentos, 
Instruções de Trabalho, Formulários e Registos. 

O Sistema da Qualidade encontra-se documentado de forma a garantir: 

 a uniformidade de actuação no seio da organização; 

 o funcionamento da actividade com base em padrões definidos e elevados padrões 
de qualidade; e 

 a transparência indispensável para permitir actividades de inspecção através da 
intervenção de auditores externos. 

A actividade de negócio da SEED caracteriza-se por um conjunto de processos, divididos 
em processos de negócio, processos de apoio e processos estruturais, conforme a figura 
seguinte: 
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ESTUDOS & PROJECTOS

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO
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PROCESSOS DE NEGÓCIO 

São o “Core-Business” da empresa, cujas entradas (“inputs”) provêm do Cliente externo e 
cujas saídas (“outputs”) são directamente relacionados com o Cliente externo. 

PROCESSOS DE APOIO 

São os processos de apoio ou suporte aos processos de negócio, que permitem suprir a 
provisão de recursos de todos os tipos, necessários ao bom funcionamento do negócio e, 
consequentemente, à provisão dos seus produtos/serviços. 

PROCESSOS ESTRUTURAIS 

São os processos gerais necessários ao bom funcionamento da empresa como um todo, 
independentemente do tipo de negócio, mas indispensáveis às boas práticas de gestão 
empresarial. 

As Fichas de Controlo de Processo ou simplesmente, “Fichas de Processo”, descrevem 
em detalhe, as actividades relacionadas com a execução de cada processo, incluindo a 
sua interacção, mediante a indicação das respectivas entradas (“inputs”) e saídas 
(“outputs”). 

Os Procedimentos descrevem o modo de proceder no âmbito de cada processo, seja 
este de Negócio, de Apoio ou Estrutural, fazendo referência às Instruções de Trabalho e 
aos respectivos Formulários e Registos, sempre que aplicável. 

As Instruções de Trabalho definem regras para um conjunto de acções não universais, 
que apenas são aplicáveis em circunstâncias perfeitamente definidas ou detalham modos 
de execução de actividades específicas, incluídas ou não num procedimento. 

Os Formulários, uma vez preenchidos, constituem os Registos da qualidade e são uma 
das mais eficazes evidências do funcionamento do Sistema.  

A figura seguinte ilustra a relação entre os Processos e os Procedimentos do SGQ. 

 
PROCEDIMENTOS

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14

PN1 - Comercial e Pré-Contratual

PN2 - Estudos e Projectos

PN3 - Fiscalização e Gestão de 
Empreendimentos

PN4 - Assistência Técnica

PA1 - Gestão de Recursos

PA2 - Gestão Financeira

PA3 - Suporte Informático

PE1 - Gestão Documental e da 
Informação

PE2 - Gestão Global do SGQ

Ligação Directa (o procedimento é gerido pelo processo)

Ligação Secundária (o procedimento descreve algumas actividades realizadas no âmbito do processo)

PROCESSOS
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3.2 REQUISITOS NORMATIVOS 

A matriz de relacionamento entre os procedimentos do SGQ e requisitos normativos, 
permite facilmente identificar a relação existente entre os mesmos e evidenciar o 
cumprimento da norma, conforme ilustra a figura seguinte: 

4,1 4,2 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

PROCEDI-
MENTOS

REQUISITOS NORMATIVOS

 

Com o intuito de clarificar de que forma são satisfeitos os requisitos normativos, 
apresenta-se de seguida, uma breve descrição da interpretação do SGQ à luz da norma 
de referência. 

 Secção 4 – Sistema de Gestão da Qualidade 

O Sistema da Qualidade encontra-se uniformemente documentado e controlado, 
conforme estabelecido em P01 (Controlo de Documentos e Registos).  

É garantido o fácil acesso de todos os colaboradores à documentação em vigor, através 
do portal (intranet) ou, nos casos em que não exista disponibilidade de ligação à intranet, 
mediante a distribuição de cópias controladas ou a disponibilização de cópias não 
controladas, consoante decisão do DQ. 

Como forma de definir e documentar o modo como os requisitos da qualidade serão 
cumpridos, a empresa recorre ao planeamento da qualidade, conforme estabelecido em 
P03 (Gestão do SGQ). 

 Secção 5 – Responsabilidade da Gestão 

O compromisso da Gestão é evidenciado através da implementação do SGQ e 
publicamente manifestado neste Manual, garantindo-se a existência de políticas e 
estratégias próprias e objectivos específicos, cuja divulgação é efectuada através de 
canais de comunicação formal. 

Para além disso, foi nomeado um elemento da gestão (Eng. Champac Tribovane) que, 
independentemente de outras responsabilidades, no que respeita à Gestão da Qualidade, 
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tem as responsabilidades definidas no ponto 5.5.2 (Representante da Gestão) da Norma 
de referência. 

Para além de reuniões periódicas de controlo com os “donos” dos processos (trimestrais 
ou quadrimestrais) em que resulta o relatório dos indicadores, é realizada periodicamente 
(em princípio com periodicidade anual) uma reunião de revisão do sistema pela gestão, 
conforme o preconizado em P03 (Gestão do SGQ). 

 Secção 6 – Gestão de Recursos 

A provisão de recursos é assegurada pela gestão, para que não seja assumido qualquer 
compromisso com o Cliente sem que haja a garantia de provisão dos recursos 
necessários. 

Muito embora não se descurem os outros tipos de recursos (financeiros, infra-estruturais, 
etc), tendo em vista o tipo de serviços – de consultoria – prestados pela empresa, não há 
dúvida que são fundamentalmente os Recursos Humanos (RH) aqueles que merecem a 
nossa atenção.  

Os recursos humanos são recrutados e geridos consoante as necessidades, estando o 
processo descrito no P04 (Gestão de Recursos). 

As necessidades de formação são identificadas através da indagação oportuna junto das 
chefias e dos próprios colaboradores, após o que, confrontando as necessidades, as 
expectativas individuais e os objectivos de carreira, com a estratégia, disponibilidades e 
metas da empresa, se prepara um planeamento de formação, por forma a garantir, em 
permanência, a existência de recursos humanos qualificados. 

É também assegurada a infra-estrutura necessária para atingir a conformidade dos 
serviços prestados, bem com as condições de ambiente de trabalho adequadas à 
realização das diversas actividades, conforme descrito em P04. 

 Secção 7 – Realização do Produto 

• Cláusula 7.1 – Planeamento da realização do Produto 

O Planeamento da actividade é desenvolvido em 2 fases:  

1. Fase de identificação de clientes e de oferta de serviços: processo comercial e 
pré-contratual (PN1) que é comum aos 3 processos de produção: PN2 (Estudos e 
Projectos); PN3 (Fiscalização e Gestão de Empreendimentos) e PN4 (Assistência 
Técnica), e 

2. Fase de desenvolvimento dos serviços contratados: Estudos e Projectos (PN2), 
Fiscalização e Gestão de Empreendimentos (PN3) e Assistência Técnica (PN4). 

Nesta fase de desenvolvimento, que é a que está directamente ligada à Realização do 
Produto (no nosso caso, à Prestação do Serviço), é preparado um Plano da Qualidade, 
documento que especifica os (sub)processos de realização do produto e os recursos a 
serem aplicados no projecto ou contrato. 
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De acordo com o tipo e a grandeza/extensão do trabalho, assim se emprega um dos dois 
modelos seguintes: 

•  Plano da Qualidade Tipo A – aplicável aos considerados “Grandes Projectos”, 
com duração superior a 6 meses e/ou de valor superior a 50.000 USD; 

•  Plano da Qualidade Tipo B – aplicável aos considerados “Pequenos Projectos”, 
com duração inferior a 6 meses e/ou valor inferior a 50.000 USD. 

• Para trabalhos em que o valor não exceda US$5.000 ou equivalente ou que 
sejam executados no prazo de 30 dias, o preenchimento do Plano de Qualidade 
não é obrigatório, sendo no entanto necessário seguir todos os procedimentos 
instituídos. 

Não obstante, assinala-se que quer o modelo tipo A, quer o modelo tipo B são flexíveis, 
podendo (e devendo) o Director do Projecto (DP) adaptá-los à situação concreta em 
apreço. 

O Plano da Qualidade pode ser facultado ao Cliente caso ele o deseje.  

• Cláusula 7.2 – Processos relacionados com o Cliente 

A empresa, com base nos requisitos dos clientes, analisa a sua capacidade para cumprir 
determinado contrato através da avaliação prévia das características do projecto, sendo 
relevantes a análise do risco associado, a rentabilidade previsível e a disponibilidade de 
recursos. Ao mesmo tempo o processo de análise identifica claramente as necessidades 
e expectativas do Cliente. 

Todas as reclamações são analisadas no sentido de avaliar da sua pertinência e de se 
desencadearem acções correctivas, de forma a assegurar a não repetição das situações 
que deram origem à reclamação. Independentemente disso, são normalmente inquiridos 
os Clientes após a realização do serviço, no sentido de se avaliar a sua satisfação. 
(I04/P03). 

Outro aspecto a ter em conta no relacionamento com o cliente é o facto de poderem 
existir situações de alteração do contrato ou, eventualmente, de alterações de 
circunstâncias. Ambas são tratadas e devidamente controladas (P08). 

• Cláusula 7.3 – Concepção e Desenvolvimento 

A concepção e desenvolvimento na fase de oferta de serviços é apresentada em P07 
(Actividade Comercial), onde são definidas as acções relacionadas com a identificação de 
potenciais clientes, avaliação da oportunidade, apresentação de propostas e contrato. 

A concepção e desenvolvimento dos serviços contratados encontra-se descrita nos 
procedimentos P10, P11 e P12. 

Na fase inicial, e no âmbito da “Proposta Técnica” (caso aplicável), é descrita a 
metodologia prevista em termos de concepção e desenvolvimento do projecto, definido o 
cronograma de actividades e são identificados os meios adequados à realização dos 
trabalhos previstos. 
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Em caso de adjudicação procede-se à elaboração do Plano da Qualidade (caso aplicável, 
Cláusula 7.1 anterior), sendo sempre assegurada uma avaliação permanente da 
adequação do planeado e do previsto, tendo em atenção, em cada fase, o tipo e dinâmica 
do projecto. 

Desta forma garante-se a concepção do projecto de acordo com as especificações do 
Cliente (concepção da abordagem metodológica e do cronograma de trabalhos), a revisão 
e verificação do projecto face à sua exequibilidade (durante a execução do projecto) e a 
sua validação, quer para garantia dos resultados quer como referência para projectos 
futuros.  

• Cláusula 7.4 – Compras 

A SEED é uma empresa de consultoria, e como tal, fornece serviços através das 
prestações do seu pessoal. 

Quando não tem ou não está disponível pessoal qualificado para o fim em vista, procura a 
respectiva contratação temporária, por “outsourcing”, isto é, por compra de serviços. 

Assim sendo, as “compras”, tal como entendidas pela empresa no âmbito da norma 
ISO 9001:2008, são sempre compras de serviços, quer a título empresarial 
(sub-contratando os serviços de uma empresa) quer a título pessoal (em sistema de 
contratação individual). 

A empresa assegura a subcontratação de serviços profissionais em estrita observância 
dos seus próprios padrões de qualidade, promove parcerias e consórcios adquirindo bens 
e serviços, em conformidade com as especificações constantes nos documentos de 
compra. 

Para o efeito procede à selecção dos seus fornecedores, à verificação das suas 
qualificações e competências e à respectiva avaliação de desempenho (P09). 

• Cláusula 7.5 – Produção e fornecimento do serviço 

A Empresa desenvolve a sua actividade de negócio eticamente e com profissionalismo, 
garante a confidencialidade em relação a terceiros, controla a sua produção e valida os 
processos de produção e o fornecimento do serviço, conforme procedimentos P10, P11, 
P12 e P13. 

A monitorização da prestação de serviços é garantida através da implementação, por 
projecto, do Plano da Qualidade (caso aplicável). 

Os processos de negócio desenvolvidos pela empresa são sempre validados 
internamente antes de serem fornecidos ao cliente. 

Contudo, e dada a especificidade da maior parte da actividade desenvolvida pela 
empresa, particularmente na área de Estudos e Projectos, a validação final só é possível 
após entrega ao cliente, e em conjunto com este. 

A identificação e rastreabilidade do produto são garantidas através de uma identificação 
codificada de cada projecto, conforme o procedimento P01.  
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No que concerne à actividade de negócio, a empresa considera ainda relevante o 
manuseamento, arquivo, preservação e entrega dos resultados do projecto, garantindo o 
bom estado de conservação dos documentos e dos dados, quer em suporte em papel, 
quer em suporte informático, conforme o procedimento P01. 

Além disso, em todos os casos de prestação de serviços da SEED, quer sejam Estudos e 
Projectos, quer sejam Fiscalizações de Empreendimentos ou Assistências Técnica, existe 
um modelo de Formulário (F22/P03, Ficha de Conclusão de Trabalhos) para 
preenchimento pelo Director do Projecto, para assegurar que nada de importante foi 
descurado ou omitido aquando da conclusão do projecto e para futuras melhorias. 

• Cláusula 7.6 – Controlo de Equipamento de Monitorização e de Medição (EMM) 

Para além doutro equipamento não calibrável, a empresa possui uma Estação Total de 
última geração (marca SOKKIA), que infelizmente não é (ainda) calibrável em 
Moçambique. 

Apesar disso, e para efectuar um controlo adequado dos seus EMM em conformidade 
com o exigido pela norma internacional de referência (ISO 9001), a empresa assegura a 
manutenção e calibração periódica daquele dispositivo no representante, na África do Sul. 

• Secção 8 – Medição, Análise e Melhoria 

A empresa garante o cumprimento deste requisito através do exposto nos procedimentos 
P03, P05, P06, P10, P11, P12, P13 e P14. 

Com o intuito de verificar o cumprimento dos requisitos especificados para o projecto, é 
elaborado, para cada Projecto, sempre que aplicável, um plano da qualidade, conforme 
escrito em 7.1 anterior. A conformidade do projecto com as especificações é assim 
verificada de acordo com o planeado e acompanhada. 

A satisfação do Cliente é também avaliada, de modo a averiguar o desempenho da 
empresa e permitindo ainda a comparação com a percepção do Cliente em relação à 
nossa própria avaliação interna, I04/P03. 

No sentido de se avaliar internamente o desempenho da empresa, de acordo com a 
norma de referência, são efectuadas auditorias internas, procedendo-se à verificação e 
controlo da aplicação das disposições do SGQ, conforme I02/P03. 

A monitorização e medição dos processos é efectuada com base na Ficha (de controlo) 
de Processo (F09/P03), são estabelecidos os indicadores e objectivos através dos quais é 
possível aferir o sucesso na estratégia relativa a cada processo. Estes indicadores são 
alvo de análise na Reunião de Controlo de Processos, realizada periodicamente. 

O controlo e tratamento dos produtos não conformes e as correspondentes 
responsabilidades e autoridades estão estabelecidos no procedimento P14, Tratamento 
de Produto NC. 

A melhoria do SGQ é abordada no procedimento P03 e assenta no estabelecimento de 
acções preventivas para evitar a ocorrência de potenciais não conformidades. No entanto, 
sempre que se detecte uma não conformidade, esta deverá ser alvo de análise e 
estabelecimento das acções correctivas correspondentes (I03/P03) 
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As acções preventivas relacionam-se com aspectos vários da actividade e de resolução 
pertinente, tais como acções provenientes da avaliação da satisfação do cliente, medidas 
resultantes da análise de deficiências, queixas e reclamações, realização de acções de 
formação não específicas para projectos ou elaboração de Planos de Qualidade para 
projectos. 

Por último, a empresa analisa, uma vez por ano (ou sempre que se mostre necessário), 
toda a informação gerada pelo SGQ, na Reunião de Revisão do Sistema de Gestão da 
Qualidade, de onde surgem acções conducentes à melhoria do SGQ e dos seus 
processos, melhoria do produto relacionado como os requisitos do cliente e identificação 
dos recursos necessários para assegurar o cumprimento dos objectivos estabelecidos 
(P03). 

3.3 PROCEDIMENTOS 

De acordo com o anteriormente mencionado, o SGQ contempla os seguintes 
Procedimentos: 

Ligados aos Processos Estruturais: 
P01 – Controlo de Documentos e Registos 
P02 – Gestão da Informação 
P03 – Gestão do SGQ 

Ligados aos Processos de Apoio: 
P04 – Gestão de Recursos 
P05 – Gestão Financeira 
P06 – Suporte Informático 

Ligados aos Processos de Negócio: 
P07 – Actividade Comercial 
P08 – Metodologia Contratual 
P09 – Contratação de Serviços (Compras) 
P10 – Elaboração de Projectos 
P11 – Controlo de Empreitadas 
P12 – Assistência Técnica 
P13 – Elaboração de Estudos 
P14 – Tratamento de Produto Não Conforme 


	00_mq_capa_Ver4NC.pdf
	Blank.pdf
	01_mq_indice_Ver1NC.pdf
	Blank.pdf
	02_mq_cap1_Ver2NC.pdf
	Blank.pdf
	03_mq_cap2_Ver4NC.pdf
	04_mq_cap3_Ver5NC.pdf



