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1. APRESENTAÇÃO DA ARTCOR 
 

1.1 A ArtCor  
 

Nome da ArtCor: Diálogos e Cenários Lda 
 
Morada da ArtCor: Rua Barão Sabrosa nº130 A , 1900-094 Lisboa  
 
Localização da ArtCor: 38.73618, -9.12853 

 

Quem somos: 

A ArtCor especializou-se no sector de eventos e de restauração. 

Desde 1999, a ArtCor tem desenvolvido a sua a�vidade em serviços de bar e copos 
reu�lizáveis com a realização de importantes projetos dos quais se destacam serviços 
nos maiores fes�vais portugueses. 

Ao longo da sua existência tem apostado na excelência técnica e organizacional, de forma 
a alcançar os melhores resultados em termos de qualidade e cumprindo, sempre, os 
prazos estabelecidos com os seus clientes. 

A ArtCor celebrou parcerias com Sagres, SLBenfica, Super Bock e Rock In Rio, podendo, 
assim, conjugar valências, oferecendo desta forma, serviços integrados aos seus 
clientes. 

 

Áreas de A�vidades/ Serviços 

●  Serviços de bar; 
● Consultorias; 
● Compra, aluguer e venda de material; 
● Gestão integral em eventos. 
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1.2 Os Clientes  

 

 

1.3 Organização da ArtCor  

 A estrutura organizacional da ArtCor apresenta-se do seguinte modo: 
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2. POLÍTICA DE QUALIDADE DA ARTCOR 

 

Missão 

● Prestar serviços com elevado padrão de profissionalismo e contribuir para a 
sustentabilidade e responsabilidade socio ambiental;  

● Contribuir para a sustentabilidade e responsabilidade socio ambiental através da 
prestação de um serviço consciente no combate ao plás�co de u�lização única. 

Visão 

● Ser uma empresa de referência pela sua excelência na organização de serviços de bar, 
disponibilização de soluções sustentáveis e conscientes, bem como pelos seus padrões 
e garan�as de higiene patentes no cumprimento dos processos. 

Valores da ArtCor  

A ArtCor estabeleceu como Valores Indispensáveis para todos os seus colaboradores: 

● Sustentabilidade; 
●  Compromisso; 
●  É�ca; 
●  Dinamismo; 
●  Flexibilidade; 
●  Polí�ca de proximidade; 
●  Profissionalismo; 
●  Empenho no crescimento profissional dos seus colaboradores e espírito de equipa. 

 

Polí�ca da Qualidade 

 
 

A ArtCor preocupa-se com a Melhoria Contínua do serviço que presta, apostando na Inovação 
e na Informação dos seus colaboradores e clientes como forma de melhorar a eficácia das 
suas atividades.

A ArtCor compromete-se a procurar a satisfação dos seus clientes, como parte integrante dos 
seus princípios de negócio e práticas. Estes factos são demonstrados por:

● Assegurar que toda a legislação relevante, regulamentos e requisitos da ArtCor para 
as nossas atividades e artigos são conhecidos e respeitados;

● Definir objetivos e metas da qualidade, medindo a nossa “performance”, e avalian-
do regularmente os nossos procedimentos, operações e serviços, para assegurar o 
cumprimento com esta Política;

● Continuar a melhorar as operações e processos das nossas atividades, através do 
fornecimento aos seus clientes de serviços que satisfaçam as suas expectativas;

● Assegurar que os colaboradores têm formação apropriada com ênfase na responsa-
bilidade individual, e que todos os empregados da ArtCor compreendem e aderem às 
práticas e procedimentos definidos;
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Administração da ArtCor 
 
___________________ 

 
 

07 / 12 / 2020 
 

3. SISTEMAS DE GESTÃO  
 

3.3 Abordagem por processos  
A ArtCor adota a abordagem por processos, iden�ficando e gerindo os processos 
pra�cados na Organização, bem como a sua sequência e interação. 
Um processo é um conjunto de a�vidades necessárias para transformar um imput num 
output com valor acrescentado, aplicando recursos, de forma controlada, por um ou 
mais procedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origem das 
entradas  

Entradas A�vidade
s 

Saídas 
Recetores 
de saídas  

Início  Fim 

PROCESSOS 
ANTECEDENT
ES 

Em, por 
exemplo, nos 
fornecedores 
(internos ou 
externos), nos 
clientes, 
noutras 
partes 
interessadas 
relevantes  

MATÉRIA, 
ENERGIA, 
INFORMAÇÃO  
Por exemplo, 
sob forma de 
materiais 
recursos, 
requisitos  

MATÉRIA, 
ENERGIA, 
INFORMAÇÃO  
Por exemplo, 
sob forma de 
produto, 
serviços, 
decisão 

PROCESSOS 
SUBSEQUENT
ES 

Em, por 
exemplo, nos 
clientes 
(internos e 
externos) 
noutras 
partes 
interessadas 
relevantes  

Possíveis controlos e pontos 

desempenho  

● Melhorar a ArtCor interna e proporcionar-lhe os meios necessários, adequando-a 
aos objetivos definidos;

● Ter esta Política disponível aos colaboradores e ao público;

●  Criar as condições que permitam o envolvimento e participação dos colaboradores 
da ArtCor no
desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade e da sua melhoria contínua;
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O Mapa de processos apresenta os processos da ArtCor, a sua sequência e interações 

principais, associados à norma NP EN ISO 9001:2015, nomeadamente: 

Contexto da ArtCor 

• Manual da qualidade 

Liderança  

• PQ01 Gestão de topo 

Planeamento  

• Objetivos da Qualidade 

• Plano Anual da Qualidade 

Suporte 

• PQ06 Gestão de Pessoas 

• PQ07 Controlo da Informação 

• PQ02 Comercial/ Vendas 

Operacionalização 

• PQ03 Lavagem  

• PQ04 Compras  

• PQ08 Manutenção 

• PQ05 Processo de Transporte / distribuição e armazenamento 

Avaliação de Desempenho 

• PQ10 Auditorias 

Melhoria continua 

• PQ09 Não Conformidades e Ações Corretivas 

 

Processos e Procedimentos 

 O conjunto dos vários procedimentos/ processos  constitui o veículo de transmissão dos 

métodos, responsabilidades, autoridade, recursos e registos. 

 

3.4 Campo de Aplicação 

 

Âmbito do sistema de gestão da qualidade: O Sistema de Gestão da Qualidade, aplica-se a: 
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Higiene de copos reutilizáveis para serviços de bar, na unidade e no espaço do cliente. 

Transporte e armazenamento de copos reutilizáveis para o serviço de bar. 

 

Aplicabilidade dos requisitos: Para cada processo e procedimento incluídos no Sistema de 

Gestão da Qualidade, a ArtCor garante: A identificação dos requisitos aplicáveis da norma 

NP EN ISSO 9001:2015, expressa através da Matriz de Impacto (Ver secção 3.4 deste 

Manual). 

 

Não aplicabilidade: O Sistema de Gestão da Qualidade possui uma exclusão no ponto 8.3 

(Design e Desenvolvimento de Produtos e Serviços).  

 

 

3.5 Mapa de Processos da ArtCor 
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1.3 Matriz de Impacto NP EN ISO 9001:2015

Processos e procedimentos/ 
ISO 9001:2015 

4 Contexto da 
Organização 

5 Liderança 
6 
Planeamento 

7 Suporte 8 Operacionalização 
9 Avaliação 
do 
desempenho 

10 Melhoria 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

4
.4

 

5
.1

 

5
.2

 

5
.3

 

6
.1

 

6
.2

 

6
.3

 

7
.1

 

7
.2

 

7
.3

 

7
.4

 

7
.5

 

8
.1

 

8
.2

 

8
.3

 

8
.4

 

8
.5

 

8
.6

 

8
.7

 

9
.1

 

9
.2

 

9
.3

 

1
0

.1
 

1
0

.2
 

1
0

.3
 

Manual do SGQ 
                 

N
ão

 A
p

lic
av

él
 

          

PQ01Gestão de topo  
                           

PQ02 Comercial/ Vendas 

                           

PQ03 Lavagem 

                           

PQ04 Compras 

                           

PQ05 Transporte, 
distribuição e 
armazenamento 

                           

PQ06 Gestão de pessoas 

                           

PQ 07 Controlo da 
Informação 

                           

PQ08 Manutenção 

                           

PQ09 Não conformidades e 
ações corretivas 

                           

PQ10 Auditorias 
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4.1 Compreender a Organização e o seu contexto 

4.2 Compreender as necessidades e as expetativas das partes interessadas 

4.3 Determinar o âmbito do sistema de gestão da qualidade 

4.4Sistema de gestão da qualidade e respetivos processos 

6.2 Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir 

6.3 Planeamento das alterações 

7.1 Recursos 

7.2 Competências 

7.3 Consciencialização 

7.4 Comunicação 

7.5 Informação documentada 

8.1 Planeamento e controlo operacional 

8.2 Requisitos para produtos e serviços 

8.3 Design e desenvolvimento de produto e serviços   

8.4 Controlo dos processos, produtos e serviços de fornecedores externos 

8.5 Produção e prestação do serviço  

8.6 Libertação de produtos e serviços  

8.7 Controlo de saídas não conformes  

9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação   

9.2 Auditoria Interna  

9.3 Revisão pela gestão 

10.1 Generalidades  

10.2 Não conformidade e ação corretiva  

10.3 Melhoria contínua 
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1.4 Mapa de Processos e Procedimentos  

 

Contexto da 
Organização 

Liderança Planeamento Suporte Operacionalização 
 

Avaliação de 
Desempenho 

Melhoria 
Contínua 

Manual da 
Qualidade  

PQ01 
Gestão de 
topo 

Objetivos da 
Qualidade 

PQ06 
Gestão de 
Pessoas 

PQ03 Lavagem PQ10 
Auditorias 

PQ09 Não 
Conformid
ades e 
Ações 
Corretivas 
 

  Plano Anual 
da Qualidade 

PQ07 
Controlo da 
Informação  

PQ04 Compras   

   PQ02 
Comercial/ 
Vendas 

PQ08 Manutenção   

    PQ05 Processo de 
Transporte / 
distribuição e 
armazenamento 
 

  

 

 

1.5 Aprovação do Manual da Qualidade 

 
 

Função Nome 

Autoria Gestor de eventos  
Frontoffice – Dep Copos 
Reutilizáveis 

Gustavo Couto 
Bárbara Fangueiro  

Verificação    
Aprovação   

 

1.6 Objetivos do Manual do Sistema de Gestão da Qualidade 

O Manual do Sistema de Gestão da Qualidade é aprovado pela administração da ArtCor e 

publicado visando os seguintes objetivos: 

● Apresentar a ArtCor; 

● Comunicar a Política de Qualidade da ArtCor, os Processos e Procedimentos; 

● Apresentar o Sistema de Gestão da Qualidade às partes interessadas; 

● Demonstrar a conformidade com as normas e regulamentos de referência e com 

requisitos de Qualidade definidos. 
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1.7 Referências  

A Norma NP EN ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos é a norma de 

referência do Sistema de Gestão da Qualidade da ArtCor. 

Tendo em vista garantir correta interpretação e aplicação dos requisitos desta norma, a ArtCor 

apoiou-se, igualmente nas normas a seguir indicadas: 

● NP EN ISO 9000 – Sistemas de Gestão da Qualidade - Fundamento e vocabulários; 

● ISO 9004 – Gestão do Sucesso Sustentado de uma Organização – Uma abordagem, da 

Gestão da Qualidade; 

● ISO/TS 9002 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Diretrizes para aplicar a ISO 

9001:2015; 

● ISO 10001, Gestão de Qualidade – Satisfação do Cliente – Linhas de orientação para 

códigos de conduta das organizações; 

●   ISO 10002, Gestão de Qualidade – Satisfação do Cliente – Linhas de orientação para o 

tratamento de reclamações nas organizações; 

● ISO 10005, Gestão de Qualidade – Linhas de orientação para planos da qualidade. 

 

1.8 Produção, revisão e distribuição 

A administração da Artcor é responsável pela aprovação do Manual da Qualidade e 

responsabiliza Bárbara da Graça Fangueiro (DQ) pela sua constante atualização, publicação, 

arquivo, divulgação e envio às partes interessadas que o solicitem e à entidade Certificadora. 

O Manual da Qualidade é obrigatoriamente revisto pela Administração no âmbito do processo 

anual de revisão do Sistema de Gestão da Qualidade e uma nova versão é aprovada sempre 

que: 

● A ArtCor aprove alterações à Politica da Qualidade; 

● Sejam adotadas alterações relevantes à estrutura orgânica ou funcional da ArtCor com 

impacto no Sistema de Gestão da Qualidade. 

Qualquer colaborador poderá obter uma cópia em papel do Manual da Qualidade, acedendo à 

rede e procedendo à sua impressão. Todos os exemplares impressos não são controlados. 

Os clientes e partes interessadas poderão obter uma cópia através de pedido diretamente à 

DQ e ou ao representante da ArtCor no local do evento, que encaminhará esse pedido à DQ. A 

divulgação ao exterior, seja em formato papel ou digital, é efetuada com cópias não 

controladas. 
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