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• video

Biblioteca Geral da Universidade do Minho - BGUM
Horário em período letivo:
2ª a 6ª feira, das 8h30 às 24h 
sábados, 8h30 às 14h30
BGUM24X7 - 3 salas de estudo (abertas 24 horas)

Bibliotecas da Universidade do Minho



• video

Biblioteca da UMinho no campus de Azurém 
Horário em período letivo:
2ª a 6ª feira, das 09h00 às 24h 
4 Salas 24X7 (abertas 24 horas)

Bibliotecas da Universidade do Minho



 Aquisições
 Leitura e Empréstimo
 Gabinetes de estudo de 

grupo
 Cabinas de estudo 

individual
 Empréstimo de portáteis
 Requisição de cacifos
 Pedido de Documentos
 Pesquisa e Difusão
 Formação
 UMinho Editora
 Multimédia
 RepositóriUM

Serviços



Motivação, estruturação e implementação de um sistema gestão da 
qualidade



Melhorar a organização interna

Aumentar a sua produtividade e 
competitividade .

Satisfazer sempre as
necessidades do cliente

. 

Detetar as não
conformidades e as oportunidades 

e reduzir às reclamações
.

Melhorar a sua imagem
. 

Definir um padrão de qualidade

Motivação



Princípios de Lean

Conhecer as Partes
Interessadas

Cadeia de Valor 

Perfeição

Puxar Valor 

Estruturação - Lean Thinking

Valor

Fluxo de Valor 

Inovar Sempre 

Grupos interessados na organização, ou seja 
conhecer as pessoas que servimos. 

Corresponde ao desejo do cliente, o produtor 
apenas cria valor depois do cliente final o definir. 

Identifica todos os processos e ações que criam 

valor, eliminando todos os outros passos.

Reduz os tempos de serviço e conceção do produto, 
tendo stock de acordo com o que solicita o cliente.

Produz apenas quando é necessário, fornecendo 
sempre o que o cliente deseja.

Uma vez estabelecidos os quatro princípios 
anteriores, deve-se começar de novo o processo, 
procurando sempre a perfeição com zero 
desperdícios. 

Consiste em inovar o produto ou o serviço 
prestado, de forma a que o cliente/consumidor 
perceba a mudança. A inovação pode acontecer 
a nível do produto, processo ou negócio. 



Para uma boa implementação do SGQ é 
necessário que, haja também uma:

Implementação

Valor

Estratégia

Missão

Visão

Planeamento

 Provisão de Recursos 
Humanos (RH

Monitorização dos 
processos e 
resultados

 Bem como a 
identificação e a 
avaliação de riscos e 
de oportunidades.

O valor da organização deve satisfazer os interesses e necessidades especificas das partes 
interessadas .

Toda a seleção de meios para realizar objetivos, criando sempre vantagem
competitiva, com vista a angariar partes interessadas 

O objetivo será melhorar a utilização de todos os recursos 
disponíveis, elaborando um plano. 

Conjunto de ideias e orientações, com o propósito de 
orientar a organização para o mercado, motivando as 
pessoas por uma causa .

Tem como objetivo observar a empresa no 
presente e especular para onde se pode evoluir, 
fixando orientações, desafiando e motivando 
os colaboradores 

Estes são criados pela organização, devem ser quantificáveis e enquadráveis no
tempo, devem ser focados para atingir os resultados pretendidos quanto à 
rentabilidade, à inovação, ao desempenho, à atitude e à produtividade



Inicio da 
implementação de 

sistemas de gestão de 
qualidade nos Serviços 
de Documentação da 

Universidade do Minho

Transição do Sistema de 
gestão da qualidade dos 
SDUM para o referencial 

ISO 9001:2015

2017
Consolidação da norma 
ISO 9001:2015, com a 

recertificação da 
mesma, obtida em 

Junho de 2018, com a 
ausência de não 
conformidades 

2018

2018
2017200920082007

Conclusão da 
Implementação de 

SGQ nos Serviços de 
Documentação da 

Universidade do Minho

Obtenção do 
certificado ISO 

9001:2008 com zero 
não conformidades

200920082009

2019

Melhoria continua do 
sistema gestão da 

qualidade

2019

Linha do tempo do Sistema Gestão da Qualidade dos SDUM



Transição para ISO 9001:2015 : Chave para o sucesso

ISO 9001:1987

Procedimentos

ISO 9001:1994

Ação preventiva

ISO 9001:2000
Abordagem de 

processos & 
PDCA

ISO 9001:2000
Abordagem de 

processos & 
PDCA

ISO 9001:2015
Risco e 

oportunidades

Passo 1:
Análise GAP

Passo 2:
Plano de implementação

Passo 3:

Plano de formação

Passo 4:
Plano de implementação

Passo 5:
Proposta de ações

Passo 6:
Auditoria e avaliação do 
sucesso da transição



Vantagens e Desvantagens

DesvantagensVantagens

Melhor funcionamento da 
organização;

 Aumento da confiança na 
capacidade dos SDUM;

 Identificação das oportunidades de 
melhoria contínua;

 Definição clara das responsabilidades; 
 Diminuição de desperdícios e 

reclamações
Melhor conhecimento dos clientes; 

Melhor imagem. 

 Custos na obtenção do certificado;
 Custos de manutenção;

 Incremento de burocracia interna;  
 Aumento da carga de trabalho; 
 A certificação não garante que a 

organização tenha mais 
produtividade e que seja mais 

competitiva;



TextTextTextText

Foco no cliente 
Liderança
Comprometimento das pessoas 
Abordagem por processos
Melhoria 
Tomada de decisão baseada  em evidências
Gestão de relações 

ISO 9001:2015: Situação atual nos SDUM



Ferramentas SGQ



Ferramentas SGQ



Ferramentas SGQ



Obrigado!

https://www.youtube.com/c/BibliotecasUM

https://twitter.com/bibliotecasUM

https://www.instagram.com/bibliotecas_uminho/

https://www.facebook.com/BibliotecasUM

Conclusão

https://www.youtube.com/c/BibliotecasUM
https://twitter.com/bibliotecasUM
https://www.instagram.com/bibliotecas_uminho
https://www.facebook.com/BibliotecasUM

