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A gestão da qualidade é, presentemente,

aplicada em todos os sectores, nomeada-

mente na construção civil e obras públicas. 

Numa definição de qualidade, podem iden-

tificar-se três aspectos complementares [PI-

RES (1999)]:

• Qualidade da concepção – incorporação

no projecto das "necessidades e expectativas

do cliente/consumidor quer em termos fun-

cionais quer em termos técnicos";

• Qualidade do fabrico (produção) – cum-

primento das especificações pelo produto,

bem ou serviço;

• Qualidade da utilização – adequação do

produto ao uso que dele se pretende.

A gestão da qualidade baseia-se no estabe-

lecimento de processos consistentes, com

clara definição de responsabilidades, e na

aplicação de metodologias de melhoria con-

tínua do desempenho das organizações,

com vista à satisfação dos clientes e restan-

tes partes interessadas. A melhoria contínua

envolve a avaliação da situação existente e

definição de objectivos da qualidade, se-

guindo-se o planeamento das acções a de-

senvolver para atingir esses objectivos e

subsequente implementação, controlo e

avaliação da eficácia das acções realizadas

(com eventual definição de novas acções,

entrando-se num novo ciclo de melhoria).

Para uma gestão da qualidade eficaz e eficien-

te é implementado um sistema de gestão da

qualidade. Entre outros modelos existentes,

estão amplamente difundidas as normas ISO

9000 que apresentam requisitos para sistemas

de gestão da qualidade, focalizados no cliente

(ISO 9001:2000), e orientações para melhoria

do desempenho das organizações, centradas

na satisfação dos clientes, mas considerando

todas as partes interessadas (ISO 9004:2000).

Tal como destaca Thomaz (2001), referin-

do-se à construção em geral, a qualidade na

conservação do património arquitectónico

e construções antigas não depende unica-

mente da melhoria organizacional e do de-

sempenho dos sistemas de gestão das em-

presas de reabilitação: a qualidade dos

projectos constitui um aspecto fulcral, bem

como um profundo conhecimento dos ma-

teriais e dos processos construtivos utiliza-

dos nas construções existentes e dos preco-

nizados na sua reabilitação (Figura 1).

QUALIDADE E GESTÃO 
DO CONHECIMENTO
A gestão da qualidade tem que integrar uma

eficaz gestão do conhecimento, que, desde a

concepção à execução da intervenção de

conservação, conduza à utilização das técni-

cas e dos materiais mais adequados, e que

permita controlar as actividades críticas,

quer ao nível da gestão quer técnico, preve-

nindo as falhas. 

A este nível podem ser consideradas três

questões essenciais:

• Estudo da construção existente, que será
objecto da intervenção de conservação
Considerando-se que as construções anti-

gas, em particular o património arquitectó-

nico, são parte significativa do nosso patri-

mónio cultural, existe a responsabilidade da

sua salvaguarda e transmissão, nas melho-

res condições, às futuras gerações. 

Deste modo, antes da intervenção de conser-

vação é fundamental o estudo da construção

existente, com vista à sua caracterização,

quanto aos processos construtivos e mate-

riais utilizados, bem como aos problemas a

solucionar ou outros objectivos da interven-

ção. Dar-se-á, assim, resposta à recomenda-

ção de "antes de toda a consolidação ou res-

tauro parcial, [efectuar] a análise escrupulosa

das doenças desses monumentos, reconhe-

cendo que cada caso apresenta a sua especifi-

construções antigas e Gestão da Qualidade
Conservação do Património Arquitectónico, 

Para uma gestão da qualidade eficaz e eficiente é implementado um sistema de gestão da qualida-

de: um conjunto coerente de procedimentos, recursos e estrutura organizacional, adoptados para

que sejam alcançados os objectivos da qualidade da organização. Entre outros modelos existentes,

estão amplamente difundidas as normas ISO 9000. 

Figura 1: Recuperação do núcleo histórico de Penamacor. 
Zona sob intervenção.

Figura 2: Acção de formação interna relativa a reforço de alvenarias
antigas (demonstração de nova técnica).
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cidade própria" [Carta de Atenas (1931)].

Existirá, então, informação suficiente para a

preparação do projecto de conservação, cu-

ja qualidade é essencial para a qualidade da

intervenção a realizar. Assim, antes de se ini-

ciar a intervenção deverá estar claramente

definido o projecto de execução. Todas as al-

terações ao projecto, no decurso da inter-

venção, deverão ser adequadamente docu-

mentadas e aprovadas.

• Formação dos técnicos de reabilitação
A qualidade das intervenções de conserva-

ção depende da formação dos técnicos de

reabilitação, a todos os níveis, uma vez que é

fundamental o envolvimento e a motivação

de todos, para que se atinjam não só os ob-

jectivos da qualidade genéricos da empresa,

como os específicos de cada intervenção. De

facto, na conservação do património arqui-

tectónico e construções antigas é necessário

aplicar quer as artes e ofícios tradicionais,

quer novos materiais e novas técnicas.

Torna-se, então, fundamental que a forma-

ção profissional dos técnicos superiores e

encarregados complemente os conhecimen-

tos e competências adquiridos na formação

académica e na experiência profissional em

construção nova, com os específicos das in-

tervenções de conservação (Figura 2). Quan-

to aos operários, a formação profissional

tem que dar resposta à quebra na transmis-

são do saber pelos mestres nas diferentes ar-

tes e ofícios tradicionais, que acompanha-

vam o desenvolvimento profissional dos

respectivos aprendizes.

• Selecção e coordenação dos fornecedores
de  serviços especializados (subempreiteiros)
Dado o grau de especialização inerente às

intervenções de conservação, a definição e

aplicação de critérios de selecção de forne-

cedores de serviços, com base na respectiva

competência técnica e experiência em inter-

venções similares, bem como na capacida-

de de gestão e organização, assume particu-

lar relevância. Cada subempreiteiro deverá

ter capacidade para se responsabilizar pela

qualidade dos serviços especializados que

presta. No entanto, não basta seleccionar os

subempreiteiros especialistas mais adequa-

dos, é também fundamental uma visão inte-

grada da intervenção e a coordenação dos

trabalhos realizados por cada subemprei-

teiro, por forma a minimizar o desperdício

de recursos e de tempo, cumprindo os re-

quisitos especificados, dentro dos prazos

estabelecidos.

QUALIDADE E CONTROLO
Verifica-se que a norma ISO 9001:2000, uti-

lizada na certificação de sistemas de gestão

da qualidade de organizações, não está re-

lacionada com a demonstração da qualida-

de do produto (bem ou serviço), mas sim

com a demonstração da capacidade da or-

ganização para garantir a qualidade do

produto e a satisfação dos clientes. Os re-

quisitos dos produtos são definidos em es-

pecificações técnicas, normas dos produ-

tos, normas dos processos, contratos ou

regulamentação, passando a melhoria da

qualidade dos produtos pela respectiva

normalização e certificação (que a nível da

conservação é ainda muito reduzida).

Assim, numa intervenção de conservação,

os requisitos a cumprir estarão definidos no

projecto de execução, onde deveriam estar

explícitos os critérios de aceitação a conside-

rar. A partir daqueles requisitos e critérios, e

de forma apropriada à especificidade de ca-

da intervenção, procede-se ao planeamento

das operações e à "necessária hierarquiza-

ção" dos controlos a realizar sobre os mate-

riais utilizados e serviços realizados, pela

própria empresa ou por subcontratação. De

acordo com Thomaz  (2001) podem ser defi-

nidos três tipos de controlos:

• Controlos essenciais – "vitais para garantia

do desempenho";

• Controlos importantes – necessários para

"atingir a qualidade, evitar desperdícios e

cumprir programação";

• Controlos ocasionais – com vista a "optimi-

zar a qualidade dos serviços".

Segundo o mesmo autor, sendo o objectivo

máximo a prevenção das falhas, na defini-

ção dos tipos de controlo de uma interven-

ção devem ser tidas em conta questões co-

mo custos, segurança e saúde, planeamento

dos trabalhos, causas de falha mais comuns

(considerando todas as actividades que

possam influenciar o desempenho final).

No entanto, estes controlos têm que ser pla-

neados e realizados de forma integrada, en-

globados num plano da qualidade - docu-

mento que especifica quais os procedimentos

e recursos associados a aplicar, por quem e

quando, num projecto, produto, processo ou

contrato específicos [ISO 9000:2000 - §3.7.5] ,

adequando a cada intervenção os sistemas

de gestão da qualidade das empresas inter-

venientes (Figura 3).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o ponto 7 da Carta de Wash

-ington (1987), "a conservação das cidades

e dos bairros históricos implica uma manu-

tenção permanente do parque edificado".

A gestão desta manutenção competirá ao

dono de obra; no entanto, uma vez defini-

da uma intervenção de conservação, os res-

tantes intervenientes - projectistas, empre-

sas de reabilitação, fornecedores de

materiais e de serviços especializados e ou-

tros – devem responsabilizar-se pela quali-

dade dos respectivos contributos, assegu-

rando a qualidade global da intervenção.

Para esta, é também fundamental a ade-

quada gestão das interfaces entre tão nu-

merosas entidades. Deste modo, as inter-

venções de conservação devem ser alvo de

planos da qualidade específicos, que con-

templem todas as operações e intervenien-

tes, desde a fase de concepção à de realiza-

ção e controlo dos trabalhos.  
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Figura 3: Ermida de N.ª Sr.ª de Guadalupe, 
V. Bispo. Aspecto geral (intervenção-alvo de
auditoria interna para avaliação do cumpri-
mento do Plano da Qualidade).
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