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INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo descrever a metodologia implementada, para a Avaliação e Revisão
do Sistema de Gestão (SG) da Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR Dão), no período de janeiro a
dezembro de 2021, de forma a assegurar a avaliação periódica da sua eficácia, adequabilidade e desempenho.
A CVR Dão possuí, um sistema de gestão integrado capaz de assegurar o cumprimento dos requisitos dos
referenciais normativos NP EN ISO/IEC 17025 e NP EN ISO/IEC 17065, ambos de acordo com a Opção A,
contemplados de forma transversal, no Manual de Gestão Integrada.
A integração dos dois subsistemas num único sistema de gestão tem como objetivo simplificar a documentação
interna, melhorar o desempenho e a satisfação de todas as partes interessadas.

2.

ENTRADAS PARA A REVISÃO

2.1 Organismo de Certificação e Laboratório
✓ Adequação da Política e documentação
A Política da Qualidade foi objeto de avaliação no decorrer do ano 2021, mantendo-se atualizada sem alteração
de forma a integrar os dois referenciais normativos NP EN ISO/IEC 17025 e NP EN ISO/IEC 17065.
A presente política integrada da CVR Dão, documentada através do Mod029 e do Manual de Gestão Integrada,
é divulgada através dos vários meios de comunicação/informação disponíveis, tais como, a intranet, e-mail,
afixação em placards informativos, comunicações informais, assim como no website da CVR Dão.
No controlo documental do Sistema de Gestão Integrada, foram incluídos novos documentos de modo a
integrarem os dois referenciais normativos, assim como a alteração de documentos já integrados. Todos os
documentos e registos constam no Mod001- Controlo de Documentos e Registos atualizado em dezembro de
2021. Os procedimentos encontram-se devidamente implementados e mantidos, verificando-se que a prática
está instituída, percebida e aplicada permanentemente por todos os intervenientes.
A Lista de Certificações sob Acreditação Flexível (Mod030) foi atualizada face às alterações na legislação
aplicável e consequentemente no Manual de Certificação, tendo sida atualizada a 21 de fevereiro de 2022.
O Diretório de Produto Certificado (Mod019), enumera os Agentes Económicos (clientes internos) com produto
certificado, foi atualizado em janeiro de 2022 e encontra-se acessível no website da CVR Dão.
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Nas auditorias realizadas não foram evidenciadas não conformidades que comprometam a eficácia do sistema
de gestão.

✓ Análise da monitorização e avaliação realizada à Gestão da Imparcialidade
A CVR Dão, através do seu Sistema de Gestão garante que as atividades relativas à estrutura de controlo e
Certificação (áreas do Controlo e Certificação e área do Laboratório) são desempenhadas sempre com
salvaguarda da imparcialidade.
Os Órgãos Sociais da CVR Dão asseguram a necessária representatividade e participação das partes
interessadas na certificação.
A Gestão de Topo/Órgão de Gestão do Laboratório responsabilizou-se pela salvaguarda da imparcialidade
através da subscrição do Mod015 - Declaração de Imparcialidade.
O mecanismo de salvaguarda da imparcialidade, designado Comissão de Partes Interessadas (CPI), está
devidamente regulamentado através do RI05 - Regulamento Interno. Durante o ano de 2021, a Comissão de
Partes Interessadas, sofreu alteração na sua composição, tomado posse no dia quatro de fevereiro de dois mil
e vinte e um. Esta é constituída por três representantes, que asseguram equilibradamente todas as partes
interessadas significativas, o setor do comércio pela Drª Vanessa Santos, em substituição do Engº Pedro
Rodrigues, o setor da produção pela Engª Vanda Pedroso e o consumidor final pelo Drº Alberto Correia.
O Comité de Certificação, devidamente regulamentado através do Regulamento Interno, RI06 – Comité de
Certificação, que exerce as suas funções no âmbito das competências delegadas pela Direção da CVR Dão,
coordena a estrutura técnica de Controlo e Certificação (área do Laboratório e área do Controlo de
Certificação) com a composição, funcionamento e competências definidas nos estatutos da CVR Dão e no
Regulamento Interno Comité de Certificação, mantêm garantida a imparcialidade no artigo 3º e 7º do seu
regulamento.
Os riscos identificados, relativos às áreas de Controlo, Certificação e Laboratório, das entidades com quem
se relaciona ou de relacionamentos do seu pessoal foram registados, avaliados e monitorizados no Anexo
A- Matriz de Riscos à Imparcialidade do PG07- Gestão de Riscos.
Em dezembro as Matrizes de Risco integradas no Procedimento “G07- Gestão de Riscos (Riscos à
Imparcialidade e Riscos e Oportunidades) foram sujeitas a análise.
Para além de estarem definidas, no procedimento de Gestão PG02 – Funções e Responsabilidades, as
responsabilidades de forma objetiva, para os colaboradores que desenvolvem atividades na área do
Controlo e Certificação assim como na área do Laboratório e/ou que estejam envolvidos em atividades de
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clientes (caso dos provadores), estes não tomam parte em atividades de revisão ou tomada de decisão de
certificação de produtos vitivinícolas durante 2 anos.
Os procedimentos e responsabilidades definidos continuam a garantir que as etapas de revisão e decisão
sobre a certificação são tomadas por pessoas diferentes daquelas que efetuaram a avaliação, evidenciada
pelo acesso condicionado e diferenciado de cada colaborador às diferentes etapas.
O procedimento para o tratamento de reclamações e recursos (PG05), encontra-se disponível a todas as
partes interessadas, em caso de questões relacionadas com a certificação ou a ensaios (físico-químicos ou
sensoriais) realizados no Laboratório no website da CVR Dão.

✓ Reporte sobre o desempenho anual do sistema de gestão da CVR Dão
Em janeiro, face ao estado de emergência de Saúde Pública, declarado pela Organização Mundial de Saúde e
atendendo à evolução da propagação da infeção por doença respiratória causada pelo agente Coronavírus, a
Comissão Vitivinícola Regional do Dão, definiu as linhas gerais do seu Plano de Contingência. Tendo em
consideração as orientações superiores, foram tomadas medidas adicionais, sujeitas a reavaliação e
atualização ao longo do ano, como sendo, entre outras, a divisão de equipas, o recurso ao teletrabalho, a
suspensão das atividades realizadas nas instalações dos Agentes Económicos e fornecedores.
Em fevereiro realizou-se a Tomada de Posse dos Órgãos sociais eleitos, como parte integrante da Comissão
de Partes Interessadas desta CVR.
Em Junho, a foi admitida uma estagiária no Laboratório em regime de estágio profissional. Neste mesmo mês
cessou funções como Responsável da Qualidade e como Técnica Superior de Laboratório a colaboradora
Ângela Ferreira.
Durante o mês de agosto, foi admitida uma colaboradora nos Departamentos de Certificação e controlo e
Qualidade.
Em Dezembro foi realizada uma visita, às instalações da CVR Dão, no âmbito da avaliação das condições de
segurança e saúde no trabalho. Nesta visita foram contactados e sensibilizados alguns trabalhadores para o
plano de contingência existente na empresa e para as medidas de prevenção (Covid-19).
O Plano de Atividades para 2022 foi aprovado no inicio de Janeiro de 2022.
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Parametrização da DO “Dão”, “Lafões” e IG “Terras do Dão”
Análise estatística do ano 2021

Documento controlado até ao momento da impressão

8/71

Relatório de Revisão - OC/LAB

2021

Documento controlado até ao momento da impressão

Edição 1
março 2022

9/71

Relatório de Revisão - OC/LAB

2021

•

Edição 1
março 2022

Análise específica do Organismo de Controlo e Certificação e Laboratório (Clientes
Externos)

A revisão e decisão de certificação de produto mantêm-se, formalizadas na responsabilidade do
representante da Direção, Diretor Executivo da CVR Dão, tendo sido emitidos 2913 Relatórios de Certificação.
Relativamente às amostras de Controlo e Certificação, verificou-se um aumento de 23,9% face a período
homologo, particularizando relativamente às amostras apenas no âmbito da certificação (CERTAPTO e
CERTPRE) traduz-se num crescimento de 17,1%. No que respeita à amostras de clientes externos (AT)
verificou-se um aumento de 29% face ao ano anterior, contrariamente as assistências técnicas a agricultores
(ATA) em que se verificou um decréscimo de 40%.
Quadro 1 – Amostras avaliadas no período entre 2017 e 2021.
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Gráfico 1 – Amostras avaliadas no período entre 2017 e 2021.

% DE AMOSTRAS POR TIPO DE CLIENTE

50%

48%
38%

30%

29%

22%

22%

2017

2018

Cliente Interno

25%

37%

2019
Clientes Externos (AT)

42%

42%

32%

33%

26%

25%

2020

2021

A. Técnica ao Agricultor

Gráfico 2 – Percentagem de Amostras avaliadas por tipo de cliente no período entre 2017 e 2021.

A marca de conformidade da CVR Dão, o selo de garantia, teve de um acréscimo de 6,9% em quantidade face
a 2020, que se traduz num acréscimo de 5,5 % em valor. Particularizando, verifica-se uma descida de 18,2%
para o produto vitivinícola com Indicação Geográfica (IG) “Terras do Dão”, contrariamente os produtos
vitivinícolas com Denominação de Origem (DO) “Dão” e “Lafões” cresceram 8,7%.
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Quadro 2 – Evolução do número de selos, litros e valor ao longo dos últimos sete anos.
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Gráfico 3 –Evolução do número de selos vendidos ao longo dos últimos sete anos

✓ Alterações que podem afetar o sistema de gestão
•

Recursos Humanos

A listagem de colaboradores foi alvo de alterações, com a saída da colaboradora Ângela Ferreira na Qualidade
e no Laboratório, a contratação de uma nova colaboradora no Controlo e Certificação e simultaneamente na
Qualidade e por fim a aceitação de uma estagiária no Laboratório em regime de estágio profissional.
No que diz respeito ao Laboratório de Análise Sensorial verificou-se a saída de um provador, não existindo
novas qualificações. As alterações na listagem de colaboradores não tiveram impacto na Matriz de Risco à
Imparcialidade, sendo esta revista na reunião de revisão pela gestão.
Os colaboradores afetos a esta estrutura (Controlo e Certificação e Laboratório (FQ e AS) constam no
documento do Sistema de Gestão “Mod003 – Lista de Colaboradores”.

•

Recursos Tecnológicos

A CVR Dão dispõe de aplicações de gestão para a execução dos trabalhos no dia-a-dia, assim como de recursos
tecnológicos, que lhe permitem executar as suas atividades. Para efetuar o backup dos dados informáticos
utiliza-se o serviço de hosting na cloud, exclusivamente acessível e gerido pela CVR Dão.

Documento controlado até ao momento da impressão

12/71

Relatório de Revisão - OC/LAB

Edição 1
março 2022

2021

O conjunto de recursos à disposição, tem por base gerir a gestão interna, o acesso externo dos seus clientes
assim como na prestação de serviços. Neste âmbito, existe uma rede composta por:
✓ hardware (servidores, sistemas de armazenamento de informação, backups e firewall);
✓ software (bases de dados);
✓ utilizadores (aplicações SIV Dão existentes para a gestão das atividades, correio eletrónico, etc.);
A CVR Dão utiliza diversos canais de comunicação, tanto a nível interno (Intranet, Correio eletrónico), como
externo (Internet; Redes sociais; Central Telefónica; Site da CVR Dão; Correio eletrónico e programas de
acesso remoto).

✓ Acompanhamento do cumprimento dos objetivos definidos anualmente
A CVR Dão superou 4 dos 5 objetivos definidos para 2021.
Quadro 3 – Acompanhamento do cumprimento dos objetivos definidos anualmente.

Objetivo
Garantir a Satisfação dos Clientes

Garantir a prestação de serviços
focados na prestação dos Clientes

Indicador
Inquéritos

Validar os métodos MI35,
MI36, MI37 relativos ao
Dióxido de Enxofre livre,
Combinado e Total (novo
equipamento - Titulador
Potenciométrico)

Meta

Conclusão

88%

Cumprido
(98%)

100%

Não Cumprido ( em
Acompanhamento para
2022)
Cumprido

Garantir o cumprimento dos
prazos estabelecidos para a
certificação

Anexo E – Plano de
Atividades de Avaliação
- Controlo e Certificação
(MT01-CC)

>85%

Garantir o cumprimento do
Programa Anual de Controlo

Mod057 – Programa de
Ações de Controlo

100%

Cumprido
(100%)

Garantir a Qualidade dos
resultados dos ensaios

Ensaios Aptidão
(Z-score ≤ 3)

>98%

Cumprido
(99,3%)

• Tempo de Resposta: Amostras
(98,4%)
• Tempo de Resposta: Rotulagem
(97%)

✓ Resultado do seguimento de ações resultantes de anteriores revisões pela
gestão
Os quadros abaixo resumem as avaliações resultantes da revisão de 2021, podendo verificar-se o seu
acompanhamento nos respetivos planos de ações.
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Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão

Considerando o Plano de Ações – Saídas da Revisão para o ano de 2021, verificou-se que todas as ações
foram avaliadas com eficaz.
Quadro 4 – Acompanhamento das ações resultantes de anteriores revisões pela gestão – Melhoria da eficácia do sistema de gestão.

Ação

Responsável

Atualizar os documentos do Sistema de Gestão (Planos
e Manuais) de acordo com o PG01

RD; RQ; CL; RCC; PCP

Aumentar o feedback dos clientes no inquérito de
satisfação (mínimo 40%)

RQ; RD

Conclusão
Eficaz
(100%)
Eficaz
(72%)

Monitorizar Ações Corretivas (Mod006)

RQ; RD; RCC; CL; PCP

Eficaz

Monitorizar Oportunidades de Melhoria (Mod007)

RQ; RD; RCC; CL; PCP

Eficaz

Elaborar Plano de Auditorias Internas

RQ; RD; RCC; CL; PCP

Eficaz

Relatório de Revisão

RQ; RD; RCC; CL; PCP

Eficaz

•

Melhoria: Organismo de Certificação (no que se refere ao cumprimento do referencial
normativo NP EN ISO/IEC 17065)

Relativamente a este ponto saída da Revisão para o ano de 2021, verifica-se que todas as ações foram avaliadas
de eficaz.
Quadro 5 – Acompanhamento das ações resultantes de anteriores revisões pela gestão – Melhoria da eficácia do Organismo de Certificação.

Ação

Responsável

Conclusão

RCC ; RD; RQ

Eficaz

RCC

Eficaz

Monitorizar Matriz de Riscos (PG07 – Anexo A e B)

RQ; RCC

Eficaz

Monitorizar Ações Corretivas (Mod006)

RQ; RCC

Eficaz

Monitorizar Oportunidades de Melhoria (Mod007)

RQ; RCC

Eficaz

Elaborar Programa de Ações e Controlo
Atualização do Diretório de Produto Certificado (Mod019)
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Melhoria: Atividades do Laboratório (no que se refere ao cumprimento do referencial
normativo NP EN ISO/IEC 17025)

No Laboratório, verificou-se que as 5 ações foram avaliadas de forma eficaz.
Em 2021 o Laboratório de Ensaios físico-químicos prestou serviços para 111 clientes externos (Clientes de
Assistência Técnica), que constam do Mod018- Lista de Clientes Externos do ano 2021, dos quais, 35 são
clientes fora da região. Existem ainda 22 clientes externos que utilizam os serviços do Laboratório da CVR Dão
apenas para assistência técnica.
Em 2021 utilizaram os serviços do Laboratório 33 Clientes Externos, que não o tinham feito em 2020.
Comparando com período homólogo, mais 15 clientes usufruíram dos serviços do Laboratório. Registou-se
que 22 clientes externos não recorreram no ano de 2021 ao Laboratório, como podemos verificar no ANEXO
B.
Quadro 6 – Acompanhamento das ações resultantes de anteriores revisões pela gestão – Melhoria da eficácia das atividades do Laboratório.

Responsável

Conclusão

CL

Eficaz

Continuar o processo de divulgação do Laboratório (Físicoquímico e Sensorial) com vista à manutenção de clientes em
relação a 2020.

DE, CL, PCP

Eficaz

Monitorizar Riscos e Oportunidades (PG07 – Anexo A e B)

CL; PCP; RQ

Eficaz

Monitorizar Controlo de Qualidade Interno e Externo

RQ; CL; PCP

Eficaz

Monitorizar Ações Corretivas (Mod006)

RQ; CL; PCP

Eficaz

Monitorizar Oportunidades de Melhoria (Mod007)

RQ; CL; PCP

Ação
Revalidar o método de ensaio MI23 - Ácido Acético - Acidez
Volátil

•

Eficaz

Ações para Atividades de Avaliação

Decorrente do ano de 2021, deram entrada 2823 amostras afetas à área do Controlo e Certificação,
verificando-se um aumento de 544 amostras face a 2020. Relativamente às amostras processadas no
âmbito da assistência técnica, verificou-se a entrada de 3551 amostras, que representam um aumento de
799 amostras face ao período homologo.
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Gráfico 4 – Evolução do número de amostras nos últimos cinco anos – Cliente Interno.

Gráfico 5 – Evolução do número de amostras nos últimos cinco anos – Cliente Externo.

•

Tempo de resposta ao Agente Económico - Amostras

Da análise efetuada verifica-se que, para 98,4% da totalidade das amostras avaliadas, o tempo de resposta
ao cliente foi efetuado em 6 dias ( prazo máx. de resposta para Cliente Interno). Relativamente ao Cliente
Externo (AT), o prazo máx. de resposta, 4 dias foi cumprido para 97% das amostras, ressalvando que 92%
das amostras foram processadas em 2 dias uteis.
Quadro 7 – Tempo de resposta ao agente económico –Processamento de amostras em dias úteis.

Gráfico 6 – Tempo de resposta ao agente económico – Processamento de amostras em dias úteis.
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Considerando o Anexo E – Plano de Atividades de Avaliação do MT01-CC Manual de Certificação para as
amostras no âmbito da Certificação (CERTAPTO e CERTPRE) , o tempo de resposta ao cliente (seis dias) foi
garantido para 98,4% das amostras. Os restantes 1,6% apresentam um tempo de resposta superior a seis
dias, encontrando-se a justificação no seguinte quadro:
Quadro 8 – Análise de causas de amostras processadas em mais de 7 dias.

•

Tempo de resposta ao cliente - Rotulagem

Para um total de 2226 rotulagens, 1775 rotulagens foram avaliadas como conformes e 451 como não
conformes, como podemos verificar nos gráficos 7 e 8 . No quadro 9 e consequentemente no gráfico 9,
podemos verificar o cumprimento dos prazos estabelecidos na resposta ao cliente, estes foram cumpridos
em 100%, sendo que 97% das respostas ao cliente foram emitidas em dois dias.

Gráfico 7 – Rotulagens avaliadas, conformes versus não conformes.
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ROTULAGENS AVALIADAS

1717

2018

1869

2019

1852

2020

2226

2021

Gráfico 8 – Evolução do número de rotulagens avaliadas ao longo dos últimos quatro anos.
Quadro 9 – Tempo de resposta ao agente económico – Processamento de rotulagens em dias úteis.

Gráfico 9 – Tempo de resposta ao agente económico – Processamento de rotulagens em dias

•

Ações de Acompanhamento e Controlo

Durante o período a que se refere este relatório, a CVR Dão comporta 204 Agentes Económicos com inscrição
ativa, sendo que 166 apresentam produto certificado durante os últimos 4 anos e 129 durante o ano de 2021.
Considerando o Programa de Ações de Controlo, Mod057 – Programa de Ações de Controlo para o ano de
2021, foi efetuado a sua monitorização em documento do sistema de gestão “Plano de Controlo
Monitorização” refletido no ANEXO J.
Da monitorização ao Programa de Ações de Controlo, Mod057 – Programa de Ações de Controlo para no ano
de 2021 verifica-se o cumprimento de todas a percentagem mínimas de controlo, encontrando-se executado
a 100%.
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2021
•

Habilitação;

•

Vindima;

•

Registos;

•

Certificação;

•

Pós Certificação;

•

Mercado;

•

Gráficas.

✓ Avaliações efetuadas por organismos externos e resultados
Durante o ano de 2021 foram realizadas 3 Avaliações Externas pelo Instituto Português de Acreditação
(IPAC) tendo sido identificadas as seguintes constatações:
Quadro 10 – Avaliações efetuadas por organismos externos em 2021.

Norma de Referência

Tipo de Auditoria

Realização

NC

OM

NP EN ISO/IEC 17065/2014

Avaliação de Renovação

Fevereiro

5

7

NP EN ISO/IEC 17025/2018

Avaliação de
Acompanhamento

Maio/Junho

2

0

NP EN ISO/IEC 17065/2014

Testemunho Presencial

Outubro

4

7

As situações identificadas constam no Mod006 - Não Conformidades e no Mod007 – Oportunidades de
Melhoria.

✓ Resultado das auditorias internas
Tendo em conta os dois referenciais normativos, em 2021 foram efetuadas três auditorias internas, nas
quais foram identificadas Não conformidades (NC) e Oportunidades de Melhoria (OM). As Auditoria
Internas foram avaliadas como eficazes, uma vez que todas as constatações e oportunidades de melhoria,
contribuíram para a melhoria continua do sistema de gestão. O quadro 11, reflete as auditorias internas
realizadas durante o ano.
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Quadro 11 – Resultados das avaliações internas.

Norma de Referência

Área

Realização

NC

OM

NP EN ISO/IEC 17065:2014 / NP EN ISO/IEC 17025:2018

Gestão

Outubro

1

4

FQ

Outubro

4

0

AS

Outubro

3

7

NP EN ISO/IEC 17025:2018

Técnica

As situações identificadas constam dos modelos Mod006 – Não Conformidades e Mod007- Oportunidades
de Melhoria.

✓ Estado das ações corretivas
As ocorrências registadas em 2021 nos documentos Mod006 e Mod007, foram avaliadas e quando
consideradas tecnicamente válidas, tratadas e acompanhadas pela CVR Dão, de forma a dar cumprimento aos
requisitos normativos, numa perspetiva de melhoria contínua, seguindo o descrito no Procedimento de Gestão
PG04 – Não Conformidades (Ações Corretivas e Preventivas).
Quadro 12 – Acompanhamento de ações corretivas.

Área ou Setor a que se refere a
ocorrência

Sistema de Gestão

Organismo de Certificação

Laboratório ensaios físicoquímicos

Laboratório análise sensorial

ANÁLISE DA EFICÁCIA
Ocorrência

Eficaz

Não
Eficaz

Em
Acompanhamento

Não Conformidades

3

---

---

Trabalho não conforme

---

---

---

Oportunidade de Melhoria

7

1

2

Não Conformidades

6

---

---

Trabalho não conforme

---

---

---

Oportunidade de Melhoria

10

---

4

Não Conformidades

7

---

2

Trabalho não conforme

14

Oportunidade de Melhoria

4

Não conformidades

1

Trabalho não conforme

13

Oportunidade de Melhoria

3
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As ações que se encontram em acompanhamento transitam para 2022.

✓

Recursos e reclamações

A CVR Dão tem vários meios disponíveis aos agentes económicos para reclamações/recursos e sugestões,
nomeadamente caixa de sugestões, balcão de atendimento, técnicos em serviços externos, correio
eletrónico e/ ou através do preenchimento do formulário Reclamações/Recursos/Sugestões
disponibilizado no website da CVR Dão.
As reclamações e recursos seguem o descrito no Procedimento de Gestão (PG05).
Da análise efetuada, registaram-se no Mod006 1 Reclamação e no Mod009 6 Recursos. A reclamação foi
endereçada à área do Laboratório de ensaios físico-químicos e os 6 recursos endereçados ao laboratório de
análise sensorial.
Todas as reclamações foram analisadas, avaliadas e decididas encontrando-se os registos arquivados no
laboratório à responsabilidade do chefe do laboratório e presidente da câmara de provadores.

Quadro 13 – Acompanhamento de reclamações e recursos.

Área ou Setor a que se refere a ocorrência

Ocorrência

ANÁLISE DA EFICÁCIA
Procedente
Não procedente

Reclamações

--------

--------

Recursos

-------

--------

Reclamações

--------

1

Recursos

--------

--------

4

2

Controlo e Certificação

Laboratório - físico-químicos
Laboratório - análise sensorial

Reclamações/Recursos

✓ Retorno da informação de clientes, colaboradores/pessoal e outras partes
interessadas
A Política Integrada da CVR Dão tem como uma de suas metas atender às expectativas das partes interessadas,
visando a sua satisfação. Assim para tal, utiliza como requisitos de entrada para avaliação o indicador de
Satisfação dos Clientes e o indicador de Satisfação dos Colaboradores.
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•

Avaliação da Satisfação dos Clientes
•

Amostragem e Universo da Amostra

Foram enviados 124 inquéritos a Agentes Económicos e Clientes Externos da CVR Dão nos meses de outubro,
e dezembro. A taxa de resposta foi de 72%.
In u ritos de a sfação Cliente

In u ritos rece idos com iden

cação

In u ritos ece idos

In u ritos nviados

Total

Clientes

ternos (apenas T)

gentes con micos (

) e Clientes

ternos ( T)

Gráfico 7 – Amostragem e universo da amostra do inquérito de satisfação de clientes 2021.

Quadro 14 – Amostragem e universo da amostra do inquérito de satisfação de clientes 2021.
Inquéritos Satisfação Clientes
2021
Agentes Económicos (AE) e
Clientes Externos (AT)
Clientes Externos (apenas AT)
Total

Nº Inquéritos Enviados

Nº Inquéritos Recebidos

Nº Inquéritos recebidos com identificação

% Inquéritos Recebidos

98

74

59

76%

26

16

5

62%

124

90

64

72%

Nº Inquéritos
recebidos com
Opiniões/Sugestões

24

Salienta-se o facto de 72% das respostas corresponderem a clientes inscritos na CVR Dão há mais de 5 anos.

Gráfico 8 – Representação gráfica relativa à segmentação dos inquiridos, no inquérito de satisfação de clientes 2021.
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Apresentação de Resultados

Gráfico 9 – Apresentação dos resultados do inquérito de satisfação de clientes 2021.

No gráfico 9, verifica-se que o nível de satisfação é superior a 97% em todas as áreas/setores, dando destaque
á área/setor de receção das amostras que obteve um nível de satisfação de 100%. No universo das respostas
recebidas (90), apenas dois clientes atribuíram a pontuação “mau” aos serviços de Rotulagem e Análise
Sensorial, respetivamente.
Com um índice de Satisfação de 97,6% relativamente aos serviços prestados pela CVR Dão, foi superado o
objetivo de garantir em 88% a satisfação dos clientes, verificando-se no gráfico 10, uma subida do nível de
satisfação por parte dos clientes, de 5,5% relativamente ao ano de 2020, tratando-se assim do melhor
resultado obtido nos últimos 5 anos.

Gráfico 10 – Apresentação dos resultados, nível de satisfação entre bom e excelente, do inquérito de satisfação de clientes 2021.

Foram registadas 24 opiniões/sugestões nos inquéritos de satisfação, tendo sido efetuada uma analise crítica
das mesmas. Quando consideradas tecnicamente válidas, serão adotadas medidas de implementação numa
perspetiva de melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade implementado. As opiniões/sugestões,
encontram-se apresentadas no ANEXO H do presente relatório.
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• Avaliação da Satisfação dos Colaboradores com o Sistema de Gestão da CVR Dão
•

Amostragem e Universo da Amostra

Foram enviados 28 inquéritos aos colaboradores da CVR Dão (incluindo provadores), no mês de outubro e
dezembro de 2021, obtendo-se 18 respostas de colaboradores.
3

ece idos
nviados
nviados

ece idos

Gráfico 11 – Inquéritos enviados versus recebidos inquérito de satisfação aos colaboradores para com o sistema de gestão a qualidade.

•

Apresentação de Resultados

3
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Gráfico 12 – Apresentação dos resultados do inquérito de satisfação aos colaboradores para com o sistema de gestão a qualidade.

No gráfico 12 , verifica-se que 1 colaborador encontra-se insatisfeito com o “Envolvimento dos colaboradores
em atividades de melhoria e sugestões”, assim como nos parâmetros “Software disponível” e “Desenvolver
trabalho em equipa”, ressalvando, ue no parâmero avaliado “Participar em ções de Formação”, encontramse 3 colaboradores insatisfeitos. Da análise sumária do gráfico 12, podemos concluir que a maioria dos
colaboradores se encontra satisfeito ou muito satisfeito.
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Gráfico 13 – Nível de satisfação dos colaboradores para com o sistema de gestão da qualidade.

No universo de respostas obtidas verifica-se que os colaboradores apresentam um nível de satisfação positivo
para com o Sistema de Gestão da CVR Dão na ordem dos de 96%, sendo que 53% se encontra muito ou
completamente satisfeito.
Foram registadas 7 opiniões/sugestões nos inquéritos de satisfação, tendo sido efetuada uma analise crítica
das mesmas. Quando consideradas tecnicamente válidas, serão adotadas medidas de implementação numa
perspetiva de melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade implementado. As opiniões/sugestões ,
encontram-se apresentadas no ANEXO H do presente relatório.

✓ Outros fatores relevantes, como atividades de monitorização e formação
•

Formação

O Plano Anual de Formação definido com duas ações para 2021, foi cumprido, com a realização das formações
Análise de Conformidades e Introdução à Análise Sensorial e Sensometria, tendo as mesmas sido avaliadas
com eficácia. Adicionalmente foram incluídas no Plano de Formação, 6 ações de formação não planeadas, 4
destas, devido à contratação de um novo colaborador, nos serviços e Controlo e Certificação e
simultaneamente Qualidade, e duas ações de formação internas, aos membros da Câmara de Provadores, e
agentes de verificação técnica, respetivamente, tendo sido avaliadas como eficazes.
As ações realizadas permitiram colmatar as necessidades identificadas ao nível da melhoria das competências
dos colaboradores e dos serviços prestados.

•

Identificação de Necessidades de Formação

De forma a elaborar o Plano de Formação para o ano de 2022, foi efetuado em outubro, o levantamento das
necessidades de formação, através do Mod016 – Levantamento das Necessidade de Formação, enviado a
todos os colaboradores da CVR Dão (incluindo provadores). Desta amostragem, foram obtidas 12 respostas,
encontrando-se as mesmas descritas no ANEXO I do presente relatório.
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Atividades de monitorização
•

Colaboradores

Foi efetuada a Monitorização do Desempenho Profissional durante o ano de 2021. Todos os colaboradores
foram avaliados positivamente. No que respeita ao Laboratório de Análise Sensorial foi efetuada a
Monitorização do Desempenho Profissional, para todos os provadores.
O registo é efetuado, pelo responsável de cada área, no Mod004 – Monitorização Avaliação de Colaboradores
e arquivado junto do processo individual de cada colaborador.

•

Fornecedores

Os fornecedores da CVR Dão são avaliados continuamente pelos colaboradores e anualmente pelo responsável
do setor/área não se verificando qualquer avaliação negativa relativamente aos fornecimentos realizados.
Deste modo, os fornecedores qualificados em 2021, constantes do ANEXO E, transitam para a lista de
fornecedores qualificados para 2022. Em 2021 qualificaram-se 3 novos fornecedores e desqualificaram-se 6
fornecedores, pelo facto de não se ter adquirido produtos ou serviços durante três anos consecutivos (de 2018
a 2021).

2.2 Organismo de Certificação
✓ Melhoria do organismo de certificação CVR Dão no que se refere ao
cumprimento da NP EN ISO/IEC 17065
Anualmente por forma a abranger todos os requisitos do referencial normativo e de acordo com
procedimento de gestão PG03- Auditorias Internas e respetivo programa, foi realizada uma auditoria
interna, que permitiu verificar o cumprimento dos requisitos do referencial normativo NP EN ISO/IEC
17065. As constatações detetadas foram analisadas e quando consideradas relevantes, tratadas numa
perspetiva de melhoria.

✓ Estado das ações preventivas
Seguindo o descrito no Procedimento de Gestão PG04 – Não Conformidades (Ações Corretivas e Preventivas),
as situações identificadas como potenciais não conformidades, são registadas no Mod006, avaliadas e quando
consideradas tecnicamente válidas, são tratadas e acompanhadas pela CVR Dão, por forma a dar cumprimento
aos requisitos normativos, numa perspetiva de melhoria contínua.
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✓ Retorno de informação do mecanismo para salvaguarda da imparcialidade
Com o intuito de garantir a imparcialidade da CVR Dão como Organismo de Certificação, durante o ano de
2021, foram efetuados contactos com este mecanismo. Em fevereiro realizou-se a tomada de posse dos órgãos
sociais nomeados da Comissão de Partes Interessadas, o Drº Alberto Correia, representante do consumidor
final, a Engª Vanda Pedroso representante da produção e a Drª Vanessa Santos, representante do comércio.
A tomada de posse foi presidida pelo Representante da Direção da CVR Dão e contou com a presença da
Responsável da Qualidade, realizando-se via remota, pela plataforma teams.
Após tomada de posse, foi enviado a todos os membros da CPI, a Matriz de Risco à imparcialidade – Anexo A
do PG07 – Gestão de Riscos, o MT01-CC – Manual de Certificação, o RI05 – Regulamento Interno da CPI e por
fim o MGI- Manual de Gestão Integrada, nas edições em vigor.

2.3 Laboratório
✓ Alterações a nível interno e externo relevantes para o laboratório
Para além do cliente interno, Controlo e Certificação, o Laboratório da CVR Dão possui Clientes Externos aos
quais presta serviços de Assistência Técnica.

•

Clientes Externos

O Laboratório da CVR Dão presta serviços para 111 Clientes Externos (Assistência Técnica), sendo que 76 tem
sede na região, e 35 fora da região.

Gráfico 14 –Número de Clientes externos e localização dos mesmos.
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Relativamente a Clientes Externos com contratação apenas de assistência técnica, verificaram-se 22 empresas
com atividade em 2021, no gráfico 15 encontram-se discriminadas o número de amostras processadas por
cada cliente externo.
CLIENTES EXTERNOS - APENAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA
8
12
2

WineInova, Lda
Fernando Augusto Aires
Sociedade Agrícola e Comercial do Varosa, S.A.

35
22

Real Cave do Cedro, Lda
Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, S.A.

1

INOSER, Lda

175

EnergyPulse Systems, LDA

12

ELE – Empresa Lusitana de Engarrafamentos, Lda.

4
8

Cooperativa Agrícola da Beira Serra, CRL
Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal

334
329

Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior
Comissão Vitivinícola da Bairrada

11

Quinta do Espinho Soc. de Agricultura Biológica e Produtos Naturais, Lda

3

Cave Central da Bairrada, S.A.

14
22
21
24
12
17
12
38

Amuzi Unipessoal, Lda
ALS Life Sciences Portugal, S.A.
Aida Ferreira Roda, Unipessoal, Lda
Agroeno, Lda
AEB Bioquímica
Adega Cooperativa de Pinhel, C.R.L.
Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo
Adega Cooperativa de Cantanhede, C.R.L.

0

50

100

150

200

250

300

350

Nº de Amostras

Gráfico 15 – Número de amostras por cliente externo com contratação dos serviços do laboratório apenas para assistência técnica.

Analisando o fator localização dos Clientes Externos apenas com AT, podemos verificar no gráfico 16, que 94%
dos Clientes localizam-se fora da região, e que apenas 6% dos clientes externos localizam-se dentro da região.

AMOSTRAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR LOCALIZAÇÃO DO
CLIENTE EXTERNO

6%
FORA DA REGIÃO
REGIÃO

94%

Gráfico 16 – Percentagem de amostras processadas por localização dos clientes externos.
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Dos 22 clientes externos que utilizam apenas os serviços do Laboratório (ensaios físico-químicos) da CVR Dão
para Assistência Técnica, os que apresentam um maior volume de amostras realizadas no Laboratório da CVR
Dão, são à semelhança de anos anteriores, a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, com 334
amostras e a Comissão Vitivinícola Regional da Bairrada com 329 amostras, seguindo-se o cliente externo
EnergyPulse Systems Lda, com 175 amostras respetivamente. No gráfico 17, podemos verificar os Clientes
Externos, que recorreram ao Laboratório da CVR Dão em 2021, com mais de 20 amostras.

Gráfico 17 – Clientes externos com 20 ou mais amostras processadas.

No final de 2021 o número de amostras de Clientes Externos realizadas no Laboratório da CVR Dão foi de
3551, conforme o quadro seguinte.
Quadro 14 – Número de amostras processadas por tipo de cliente externo.

Tipo de AT
Total Geral

AMOSTRAS AT POR TIPO DE CLIENTE EXTERNO
AT
AE com AT
1116

2435

Total Geral
3551

AE com AT = Também inscrito para certificação de produtos
AT = Apenas cliente para amostras de assistência Técnica

Comparando com período homologo, verifica-se um aumento de 799 amostras com pedido de Assistência
Técnica a entrar no Laboratório de Ensaios físico-químicos da CVR Dão.

Gráfico 18 – Evolução do número de amostras de assistência técnica processadas ao longo dos últimos cinco anos.
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Tempo de resposta ao cliente Externo

Verifica-se que foi cumprido o tempo de resposta ao cliente indicado no Mod022- Protocolo Analítico
Assistência Técnica (4 dias), para 98% das amostras AT, ressalvando que 93% das amostras foram processadas
em 2 dias.

Gráfico 19 – Tempo de resposta ao cliente externo – Processamento de amostras em dias úteis.

✓ Alterações do volume e tipo de trabalho ou no tipo de atividades do laboratório
•

Laboratório de Ensaios Físico Químicos

No decorrer do ano de 2021, verificou-se um aumento de 1343 amostras, correspondendo a um aumento de
26,7%, face ao período homologo. Nas amostras oriundas de Clientes Internos (Controlo e Certificação)
verificou-se um aumento de 24%, representado assim a maior parte das amostras analisadas, já as amostras
de assistência técnica, aumentaram 29% em relação ao ano anterior.

Gráfico 20 – Evolução do número de amostras processadas pelo laboratório de ensaios físico químicos nos últimos cinco anos.

No que que respeita ao volume de trabalho no laboratório de ensaios físico químicos, foram realizados 57 518
ensaios, representado um aumento de 23% face ao periodo homologo ( mais 10 691 ensaios). Sendo que 29
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459 efetuados em amostras provenientes do Cliente Interno (Controlo e Certificação) e 28 062 em amostras
de assistência técnica. Relativamente a Assistências Técnicas a Agricultores foram efetuados 13 052 ensaios.

Gráfico 21 – Evolução do número de ensaios processados pelo laboratório de ensaios físico químicos nos últimos cinco anos.

•

Laboratório de Análise Sensorial
•

Amostragem e Universo da Amostra

No que que respeita ao volume de amostras provadas no laboratório de análise sensorial da CVR Dão
proveniente do Cliente interno (Controlo e Certificação), verificou-se um aumento de 15% face a 2020 (177
amostras).

Gráfico 22 – Evolução do número de amostras processadas pelo laboratório de análise sensorial nos últimos cinco anos.
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Apresentação de Resultados

No balanço de amostras de submetidas a Análise Sensorial, podemos verificar que a percentagem de
aprovações corresponde a 88,8% e consequentemente a percentagem de reprovações a 11,2%. Verificandose um pequeno acréscimo percentual de 3,3% na taxa de reprovação face a 2020, como se por verificar nos
gráficos 23 e 24.

Gráfico 23 – Percentagem de amostras aprovadas versus amostras reprovadas no laboratório de análise sensorial em 2021.

Gráfico 24 – Percentagem de reprovação versus aprovação de amostras processadas pelo laboratório de análise sensorial nos últimos dois anos.

No gráfico 25, podemos observar as taxas de aprovação versus as taxas de reprovação correspondentes aos
designativos de qualidade. Numa breve análise podemos concluir que a taxa de reprovação aumenta
proporcionalmente com a exigência dos designativos de qualidade.
No balanço de amostras submetidas a Análise Sensorial podemos constatar que 70% das amostras
correspondem à categoria DOC sem designativo (1214 amostras), 23% a designativo com características
destacadas (398 amostras), 3% com características muito destacadas (49 amostras) e apenas 1% ao designativo
nobre (8 amostras), já as amostras
propostas à categoria IG representam 3% do total de amostras avaliadas
89 amostras
3 amostras

1 amostras

62 amostras
(59 amostras), conforme o gráfico 26. Analisando os dados
referentes ao período homologo como podemos
20 amostras

verificar que não
se constataram alterações, já que os resultados obtidos são equiparáveis, conforme o gráfico
54 amostras
1125 amostras

27.

6 amostras
336 amostras
29 amostras

Gráfico 25 – Taxa de aprovação versus reprovação por designativo de qualidade pelo laboratório de análise sensorial em 2021.
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Gráfico 26 – Percentagem de amostras aprovadas por categoria e designativo de qualidade – Análise sensorial.

Gráfico 27 – Percentagem de amostras aprovadas por categoria e designativo de qualidade – Análise sensorial 2020 versus 2021.

✓ Eficácia de quaisquer melhorias implementadas
•

Estado das ações de melhoria

As situações identificadas foram registadas no Mod007- Ações de Melhoria, avaliadas e quando consideradas
tecnicamente válidas, foram tratadas e acompanhadas pela CVR Dão, numa perspetiva de melhoria contínua
do sistema da qualidade implementado.

✓ Adequabilidade dos recursos
•

Recursos Humanos

No que diz respeito ao Laboratório de Análise Sensorial, verificou-se a saída de um provador, não existindo
novas entradas no Painel de Provadores Qualificados.
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No Laboratório de ensaios físico-químicos, verificou-se a qualificação de dois colaboradores. A colaboradora
Susana Messias para o ensaio Microbiológico fora do âmbito da acreditação; a colaboradora em regime de
estágio profissional Patrícia Teixeira, foi qualificada para os seguintes ensaios acreditados: Acidez Fixa (MI34 e
OIV), Acidez Total (MI32), Acidez Volátil (sem dedução dos interferentes ácido sorbico e ácido salicílico) - MI38,
Cinza (OIV), Densidade Relativa 20ºC/20ºC (OIV), Dióxido de Enxofre Combinado (MI36), Dióxido de Enxofre
Livre (MI35), Dióxido de Enxofre Total (MI37), Extrato não Redutor (OIV), Massa Volúmica (OIV-Densimetria
Digital), pH (OIV), Sulfatos (OIV), Titulo Alcoolométrico Volúmico Adquirido (OIV- Densimetria Digital ). Fora do
âmbito da acreditação nos ensaios: Ácido Ascórbico (MI16), Métodos associados à cromatografia gasosa,
Álcool em volume(MI05), Fenóis Voláteis em vinhos (MI33), Extrato Seco Reduzido (OIV).

O registo destas avaliações é arquivado pela respetiva área técnica e o resultado anexo ao processo do
colaborador através do preenchimento do Mod004 – Monitorização Avaliação de Colaboradores.

•

Recursos Materiais

Durante o ano de 2021 foi efetuada a aquisição de produtos laboratoriais (instrumentos/equipamentos),
nomeadamente:
•
•
•
•
•
•

Elétrodo pH para Vinho;
12 Tablets para Análise Sensorial;
Bureta automática calibrada 25mL;
Lâmpada para equipamento Horiba;
3 termómetros de vidro;
5 Cadinhos de platina com retoma de 3 antigos.

•

Plano de manutenção e Plano de Calibração

Os planos de manutenção e/ou calibração relativos a equipamentos e instrumentos encontram-se definidos,
em documento do sistema de gestão, DSG- Plano Geral de Manutenção, Verificação e/ou Calibrações de
Equipamentos e as Calibrações externas no Anexo B - Programa de Calibração do PT12-LAB , para o laboratório
de ensaios físico-químicos e DSG- Plano Geral de Manutenção, Verificação e/ou Calibrações de Equipamentos
para o Laboratório de ensaios análise sensorial.
A monitorização de realização de cumprimento dos planos encontra-se nos documentos do Sistema de Gestão
acima referidos, estas intervenções foram cumpridas nas datas previstas.
Relativamente às ações de manutenção do equipamento informático, estas são realizadas quando planeadas
pelo responsável pelo Sistema Informático ou quando o equipamento necessita de ser intervencionado por
outro motivo (falha, solicitação do utilizador, etc.).
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✓ Resultados da identificação de riscos
Com base no procedimento de gestão PG07- Gestão de Riscos, o Laboratório da CVR Dão, identificou
avaliou, tratou e monitorizou, no PG07 – Gestão de Riscos, os riscos à imparcialidade. Também no mesmo
modelo identificou avaliou os principais riscos e oportunidades de forma a prevenir ou reduzir impactos
indesejáveis e potenciais falhas nas atividades do laboratório. Face à situação de pandemia foi identificado
e introduzido um risco “Extremos” na Matriz Riscos e oportunidades. As alterações na listagem de
colaboradores não tiveram impacto na Matriz de Risco à Imparcialidade.

✓ Conclusões da garantia da validade dos resultados
•

Controlo de Qualidade Interno

A garantia da qualidade dos resultados emitidos pelo Laboratório, de ensaios físico-químicos e de análise
sensorial, é evidenciada pelo controlo de qualidade interno, nomeadamente através de uma amostra de
controlo, para cada matriz, onde se realizam os ensaios no âmbito da acreditação. Os resultados obtidos são
registados e avaliados através de cartas de controlo, seguindo o procedimento técnico PT14- LAB -Cartas de
controlo.
No caso da Análise Físico Química, foi efetuado o controlo interno às características de cada método de ensaio
físico-químico ao longo do ano, seguindo o estipulado no Manual de Métodos Internos e Manual de Validação
de Métodos Oficiais.

Na Análise Sensorial são efetuados controlos de qualidade internos, através da introdução de amostras em
duplicado, seguindo o procedimento técnico PT04-LAB - Análise Sensorial – Avaliação Resultados da Sessão de
Provas. Na avaliação dos resultados e validação das sessões de prova são efetuadas Análises de Variância
(ANOVA) – a 3-Factores (Amostras, Provadores e Duplicado) e 2-Factores (Amostras e Provador), a partir dos
resultados da prova através da visualização gráfica e do cálculo de valores do programa PanelCheck®, em que
se avalia os seguintes parâmetros:
•

Consenso entre provadores - Análise Multivariada – Tucker – 1 Plot;

•

Repetibilidade - Análise Univariada (MSE plot Measure individual assessor variabilities);

•

Capacidade Discriminatória de amostras - Análise Univariada: gráfico F (MSE);

•

Capacidade para discriminar amostras com a variabilidade dos provadores

-

Análise

Univariada: gráficos p (MSE);
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Avaliação da forma, como os provadores usam a escala de avaliação - Análise Univariada:
Gráficos Profile e Line.

Foram introduzidos 393 duplicados ao longo das 75 sessões de prova realizadas em 2021. Todas as evidências
deste controlo estão registadas e arquivadas em meio físico ou informático pelas respetivas áreas técnicas.

•

Controlo de Qualidade Externo
•

Laboratório de Ensaios Físico Química

A participação em ensaios de aptidão permite uma avaliação independente, regular e objetiva, da qualidade
dos resultados de análise de rotina e do desempenho dos laboratórios de ensaio. Esta participação possibilita
uma comparação dos resultados obtidos pelo laboratório de ensaio com os produzidos pelos seus pares, sobre
uma mesma amostra e de acordo com condições pré-definidas e assim, a avaliação do seu desempenho
conforme o quadro 15 e o gráfico 28 de controlo de z-score.
Em 2021 o Laboratório de Ensaios Físico-Químicos participou no circuito BIPEA e no circuito ALABE, para
diferentes produtos e ensaios. Obtendo um resultado satisfatório no total de 428 ensaios realizados, apenas
3 com um valor de z-score superior ou igual a 3, devidamente justificados na respetiva área técnica, conforme
o quadro 15 e gráfico 28.

Quadro 15 – Análise da participação em ensaios interlaboratoriais BIPEA e ALABE do laboratório de ensaios físico químicos.
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Gráfico 28 – Análise do parâmetro de avaliação “z-score” dos ensaios interlaboratoriais BIPEA e ALABE do laboratório de ensaios físico químicos.

Com uma percentagem de 0,7% de ensaios fora da tolerância, ( 3 com Z ≥ 3) , foi superado o objetivo,
definido para o ano de 2021, em garantir a qualidade dos resultados dos ensaios de aptidão (≤ %).

•

Laboratório de Análise Sensorial

No âmbito da Análise Sensorial, a participação em ensaios interlaboratoriais foi satisfatória. Em número a
participação foi inferior a anos anteriores devido às medidas adotadas face à pandemia provocada pelo COVID19. A Câmara de Provadores da CVR Dão, participou no circuito SENSORIAL ALABE, AROMA ALABE e PROVAALABE.
O Ensaio SENSORIAL ALABE é um ensaio de aptidão e treino de provadores, olfativo, organizado pela ALABE,
enquanto que o AROMA é destinado a avaliar de modo qualitativo, a resposta dada por provadores a estímulos
olfativos e gustativos habitualmente presentes em vinhos.
O PROVA - ALABE é um ensaio para harmonização de critérios de avaliação sensorial em vinho cujo objetivo é
permitir aos provadores conhecerem em que medida a perceção que fazem de um vinho se encontra
harmonizada, ou não, com a efetuada pelos demais participantes no ensaio (Câmaras de Provadores
Nacionais).
A Câmara de Provadores obteve um desempenho satisfatório, obtendo uma média do painel de provas
superior a 80%, com exceção do ensaio AROMA-ALABE que obteve classificação superior a 60%, salienta-se
que este ensaio é efetuado em matriz água, conforme o gráfico 29 representa.
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2021
ENSAIOS INTERLABORATORIAIS - ALABE
Sensorial

80,50%

Aroma

Prova

61,50%

81,70%

MÉDIA DO PAINEL DE PROVA
Gráfico 29 – Resultados da participação em ensaios interlaboratoriais (sensorial, prova e aroma da ALABE pelo laboratório de análise sensorial.

3.

SAÍDAS DA REVISÃO

Tendo em consideração o descrito no presente Relatório, que sintetiza um conjunto de instrumentos
complementares de avaliação do sistema de gestão, constata-se que este está concebido e documentado face
às exigências normativas e ao modelo organizacional da instituição, à sua cultura e valores e ainda às
necessidades e expectativas dos clientes e colaboradores.
A Política da Qualidade foi objeto de avaliação no decorrer de 2021, mantendo-se atualizada face ao ano
anterior.
Em modo de conclusão pode-se salientar que todos os colaboradores continuam empenhados no
cumprimento das suas funções e no desenvolvimento de uma prática de melhoria contínua, havendo apoio e
envolvimento por parte dos Órgãos de Gestão.
As saídas da revisão e apresentadas no plano de ações, anexo a este relatório são relativas a:
✓ Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão e seus processos;
✓ Melhoria da CVR Dão enquanto Organismo de certificação e atividades do Laboratório, no que se refere
ao cumprimento dos referenciais normativos NP EN ISO/IEC 17065 e NP EN ISO/IEC 17025
✓ Necessidades de alteração/provisão de recursos;
✓ Objetivos da atividade de certificação, do laboratório e do sistema de gestão;
✓ Identificação de necessidades de formação.
Este plano é acompanhado periodicamente pelos responsáveis pelas áreas (preferencialmente e sempre
que possível de forma trimestral), sendo efetuado o registo desse acompanhamento.
A reunião de revisão pela gestão, tem por objetivo analisar e avaliar o desempenho do Sistema de Gestão,
averiguando se continua a satisfazer os requisitos que garantem o cumprimento da Política Integrada da
CVR Dão ou se, caso seja necessário, se desencadeie medidas imediatas de correção e ajuste do mesmo.
Desta reunião resulta uma ata, onde se lavra todas as considerações e deliberações.
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reviaturas (utilizadas no designativo das amostras)

CERTAPTO

- Amostra certificação de vinho apto

CERTPRE

- Amostra de reavaliação da Certificação

CP

- Amostra de Colheita Periódica para exportação

EXP

-Amostra de Exportação

ACH

- Amostra acréscimo Suíça (Exportação)

AJP

- Amostra acréscimo Japão (Exportação)

CD

- Amostra Controlo de Denominação

LEBRE

- Amostra Controlo

AT

- Assistência Técnica

ATA

- Assistência Técnica ao Agricultor

FQ

Físico-químico

AS

Análise Sensorial

LAB

Laboratório

CPI

Comissão de Partes Interessadas
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terno ( ssistência T cnica): ntrada e aída em
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2021
X

–

atriz de isco à Imparcialidade

Data de Atualização:

Diretor Executivo

Área

Função/Atividade

Março/2022 (Análise Crítica)
Identificação
do Risco

R/O

P

C

NR

Ações a implementar

Prazo

Respon Acompanh
sável
amento

Reavaliação
P

C

NR

Eficácia

*Não é detentor de influência na tomada de decisão
devido à automatização dos processos (validação de
cada fase de avaliação não sujeita a alterações não
sendo possível condicionar, induzir ou alterar uma
proposta de decisão apresentada pelos diversos
sectores de avaliação) e não é Cliente da CVR Dão.

Assinatura do Relatório de
Certificação

Excesso de
Familiaridade

Risco

Elaboração de políticas de
gestão da CVR Dão

Excesso de
Familiaridade

Risco

3

5

15

1 mês

RD

Realizado

1

3

3

Eficaz

1 mês

RD

Realizado

3

1

3

Eficaz

* Comité de Certificação tem como objetivo, o
acompanhamento, o controlo e a elaboração de
propostas de revisão dos procedimentos referentes à
certificação acometida ao CVR Dão, bem como a
tomada de decisões sobre os processos que lhes
sejam submetidos, na pessoa do Diretor Executivo.

3

3

9

Cumprimento do Dec Lei n.º61/2020 cumprindo-se as
questões de imparcialidade e objetividade nas
políticas definidas

Documento controlado até ao momento da impressão

ANEXO C – Página 1/6

Relatório de Revisão - OC/LAB

Edição 1
Março 2022

2021
Ligações antigas ou atuais de
colaboradores do Controlo e
Certificação, ou de outras
áreas funcionais envolvidas na
certificação, com clientes da
CVR (Laboratório, Provadores,
Serviços Técnicos, Serviços
Administrativos)

Dependência excessiva de
clientes: 5 clientes
correspondem a cerca de 50%
do volume total
comercializado, num universo
de cerca de centena e meia de
AE

Defesa de uma
Risco
causa

5

3

15

Compromisso de Imparcialidade – Declaração de
Imparcialidade.

1 mês

RD

Realizado

1

3

3

Eficaz

1 mês

RD/RCC

Realizado

1

3

3

Eficaz

1 mês

RQ/RD

Realizado

1

3

3

Eficaz

* A atuação da CVR é isenta, não discriminatória e
Interesse
próprio

Risco

5

5

25

transparente (custos iguais, mesmos tempos de
respostas, iguais critérios). Os seus serviços são
igualmente acessíveis a todos os requerentes,
independentemente da sua dimensão. O processo de
certificação é efectuado por ordem de entrada do seu
pedido.

* Todas as actividades são efectuadas seguindo
Colaboradores dissuadidos de
agir imparcialmente por risco
de ou medo de um cliente.

Intimidação

Risco

5

5

25

metodologias e procedimentos objectivamente
definidos, regulamentos e legislação em vigor.
* Não é detentor de influência na tomada de decisão
devido à automatização dos processos (validação de
cada fase de avaliação não sujeita a alterações não
sendo possível condicionar, induzir ou alterar uma
proposta de decisão apresentada pelos diversos
sectores de avaliação)
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CONTROLO e CERTIFICAÇÃO

QUALIDADE

2021
Ligações antigas ou atuais de
colaboradores do Controlo e
Certificação, ou de outras
áreas funcionais envolvidas na
certificação, com clientes da
CVR (Laboratório, Provadores,
Serviços Técnicos, Serviços
Administrativos)

Defesa de uma
Risco
causa

5

5

25

*Todos os colaboradores têm obrigatoriedade de
declarar ligações atuais ou antigas – Declaração de
Confidencialidade.
*Os colaboradores com ligações atuais ou antigas (até
2 anos) não avaliam ou decidem processos cujas
ligações estejam declaradas.

1 mês

RQ

Realizado

3

1

3

Eficaz

1 mês

RQ/RC
C

Realizado

1

3

3

Eficaz

1 mês

RCC/R
T

Realizado

1

1

1

Eficaz

* Todos os colaboradores têm obrigatoriedade de
Ligações antigas ou atuais de
colaboradores, com clientes
da CVR Dão.

Defesa de uma
Risco
causa

5

3

15

declarar ligações atuais ou antigas – Declaração de
Confidencialidade.

* Os colaboradores com ligações atuais ou antigas
(até 2 anos) não avaliam ou decidem processos cujas
ligações estejam declaradas

Tratamento de reclamações
ou recursos

Defesa de uma
Risco
causa

5

5

25

Não são envolvidos no processo colaboradores que
tenham responsabilidade na 1.ª avaliação.
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* A atuação da CVR é isenta, não discriminatória e

Dependência excessiva de
clientes: 5 clientes
correspondem a cerca de 50%
do volume total
comercializado, num universo
de cerca de centena e meia de
AE

Colaboradores dissuadidos de
agir imparcialmente por risco
de ou medo de um cliente.

Interesse
próprio

Intimidação

transparente (custos iguais, mesmos tempos de
respostas, iguais critérios). Os seus serviços são
igualmente acessíveis a todos os requerentes,
independentemente da sua dimensão. O processo de
certificação é efetuado por ordem de entrada do seu
pedido.
Risco

5

5

25

* Todas as amostras são confidencializadas e

1 mês

RD/RC
C

Realizado

1

1

1

Eficaz

1 mês

RD/RQ
/RCC

Realizado

1

1

1

Eficaz

codificadas por um código numérico. O acesso à
descodificação é condicionado mediante a atribuição
de passwords especificas a cada colaborador para as
funções desempenhadas.
* O sistema informático gera a emissão de resultados
baseado nos dados processados pelas diversas áreas
de avaliação

Risco

3

5

15

* Todas as atividades de avaliação são efetuadas
seguindo metodologias e procedimentos
objetivamente definidos, regulamentos e legislação
em vigor.
* Todo o processo envolve, para cada etapa de
avaliação, três fases distintas: avaliação, revisão e
decisão efetuada por, pelo menos, dois colaboradores
diferentes no nível adequado das suas competências
e atribuições.
* Comité de Certificação tem como objetivo, o
acompanhamento, o controlo e a elaboração de
propostas de revisão dos procedimentos referentes à
certificação acometida ao CVR Dão, bem como a
tomada de decisões sobre os processos que lhes
sejam submetidos, na pessoa do Diretor Executivo.
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LABORATÓRIO

2021
* Todos os colaboradores têm obrigatoriedade de
declarar ligações atuais ou antigas – Declaração de
Confidencialidade.

Ligações antigas ou atuais de
colaboradores do Laboratório
(Análises Físico-químicas e
Sensorial), com clientes da
CVR Dão.

Defesa de uma
Risco
causa

5

Tratamento de reclamações
ou recursos

Defesa de uma
Risco
causa

5

Dependência excessiva de
clientes: 5 clientes
correspondem a cerca de 50%
do volume total
comercializado, num universo
de cerca de centena e meia de
AE

Interesse
próprio

Risco

3

15

1 mês

CL , RQ

Realizado

1

3

3

Eficaz

* Os colaboradores com ligações atuais ou antigas
(até 2 anos) não avaliam ou decidem processos cujas
ligações estejam declaradas

5

5

5

25

Não são envolvidos no processo colaboradores que
tenham responsabilidade na 1.ª avaliação.

1 mês

RT

Realizado

1

1

1

Eficaz

25

* A atuação da CVR é isenta, não discriminatória e
transparente (custos iguais, mesmos tempos de
respostas, iguais critérios). Os serviços do Laboratório
são igualmente acessíveis a todos os requerentes,
independentemente da sua dimensão. O processo de
certificação é efetuado por ordem de entrada do seu
pedido.
*Todas as amostras são confidencia lizadas e
codificadas por um código numérico. O acesso à
descodificação é condicionado mediante a atribuição
de passwords especificas a cada colaborador para as
funções desempenhadas.
* O sistema informático gere a emissão de resultados
baseada nos dados processados pelos diversos
sectores de avaliação (Físico-química e Sensorial)

1 mês

GL

Realizado

1

1

1

Eficaz
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Colaboradores dissuadidos de
agir imparcialmente por risco
de ou medo de um cliente.

Intimidação

Risco

3

5

15

* Todas as atividades de avaliação são efetuadas
seguindo metodologias e procedimentos
objetivamente definidos, regulamentos e legislação
em vigor.
* Todo o processo envolve, para cada etapa de
avaliação, três fases distintas: avaliação, revisão e
decisão efetuada por, pelo menos, dois colaboradores
diferentes no nível adequado das suas competências
e atribuições.
* Comité de Certificação tem como objetivo, o
acompanhamento, o controlo e a elaboração de
propostas de revisão dos procedimentos referentes à
certificação acometida ao CVR Dão, bem como a
tomada de decisões sobre os processos que lhes
sejam submetidos, na pessoa do Diretor Executivo.

1 mês

RD/ CL/
PCP

Realizado

1

1

1

Eficaz

Legenda:
P- Probabilidade: Baixa (1); Média (3); Alta (5).
C - Consequência: Baixo (1); Médio (3); Alto (5).
NR - Nível de risco (Consequência x Probabilidade): de 1 e 3 –
baixo risco, de 5 e 9 – médio risco, de 15 e 25 – alto risco.

De 1 a 3 - Risco aceite

De 5 a 9 - Controlar
o risco
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2021
X

–

Data de Atualização

Laboratório

Área

atriz de isco e Oportunidades
Março/2022 (Análise Crítica)

Função/Ativi
Identificação do Risco
dade

R/O

P

C

NR

Incumprimento dos
objetivos dos processos

Risco

3

3

9

Monitorização regular dos
Objetivos definidos

Redução significativa da
atividade dos principais
clientes

Risco

3

5

15

Garantir a satisfação de
todos os clientes

Perda de clientes após
reclamação

Risco

3

5

15

Diminuição do tempo de
resposta às consultas

Oportunida
de

Ações a implementar

Prazo

Responsável

Acompanhamento Reavaliação
das ações
P C NR

3 meses

RQ/ CL/ PCP

Monitorização de 4 em
4 meses dos objetivos

1

3

3

Anual

RD/ CL/ PCP

Avaliação anual da
satisfação de clientes

3

3

9

Tratamento adequado das
reclamações

Contínuo

CL/PCP

Análise de
reclamações

1

3

3

Verificar diariamente a
existência de consultas

3 meses

RT / GL/ADM

Resposta às consultas
num prazo máximo de
cinco dias úteis

Eficácia

Eficaz

Estratégico

_______
__
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2021

Técnico
(Realização
dos Ensaios)

Envio de resultados
incorretos ou trocados a
cliente (formato digital ou
em papel)

Risco

3

5

15

Existência de sistema
informático de gestão de
amostras e resultados;
qualificação e formação de
pessoal; validação técnica
cruzada (por outro
colaborador)

Incapacidade de resposta
a clientes por falha de
recursos humanos

Risco

3

5

15

Garantir a qualificação de
mais do que 1 colaborador
para cada ensaio

Contínuo

CL/PCP

Qualificação dos
colaboradores

Resultados errados ou
atraso na entrega de
resultados do laboratório
subcontratado

Risco

1

5

5

Recurso a laboratórios
acreditados.
Avaliação do fornecedor

Contínuo

CL

Acompanhamento do
trabalho realizado pelo
subcontratado

Incluir a validação dos
métodos nos objetivos
anuais

3 meses

CL/PCP

Monitorização de 4 em
4 meses dos objetivos

1 ano

RQ/CL/PCP

Avaliação da satisfação
dos colaboradores

Implementação/Validaçã
Oportunida _______
o de novos métodos mais
de
__
instrumentais

Saída de colaboradores
chave do laboratório

Risco

1

5

5

Garantir a satisfação dos
colaboradores

Contínuo

CL/PCP

Análise de trabalho
não conforme

1

5

5

3

3

9
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2021

Recursos

Incumprimento do Plano
de Formação

Risco

3

3

9

Acompanhamento do Plano
de Formação

3 meses

RQ

Acompanhamento de
4 em 4 meses do plano
de formação

3

1

3

Eficaz

Incumprimento do Plano
de Calibração dos
Equipamentos

Risco

3

3

9

Acompanhamento do Plano
de Calibração

Contínuo

CL/PCP

Acompanhamento
mensal do plano de
calibração

1

3

3

Eficaz

Dependência a
fornecedores exclusivos

Risco

3

3

9

Pesquisa e avaliação de
fornecedores alternativos

Contínuo

CL/PCP

Consulta de mercado e
evidencia de
orçamentos

Incapacidade de resposta
a clientes por atraso dos
fornecedores

Risco

3

5

15

Correta gestão de stocks.
Definir fornecedores
alternativos

Contínuo

CL/PCP

Solicitação atempada
de produtos aos
fornecedores

Análise das calibrações ao
longo do tempo. Avaliação
da periocidade do Plano de
Calibração.

1 ano

CL

Avaliação erros /
frequência de usos

Cumprimento das ações
constantes no Planeamento
da Qualidade

3 meses

CL/PCP/RQ

Monitorização de 4 em
4 meses dos objetivos

Realização de calibrações Oportunida _______
de
__
desnecessárias

Perda da acreditação de
ensaios

Risco

1

5

5
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2021

Utilização de documentos
/ modelos obsoletos

Risco

5

3

15

Distribuição de toda a
documentação via servidor;
Restringir a permissão á
pasta dos documentos
obsoletos;
Registos em modelos
distribuídos
informaticamente.

Perda de dados em
suporte informático

Risco

3

5

15

3 mês

RQ/CL/PCP

Sensibilização para a
utilização dos
documentos via
servidor

Sistema de backups na
"Cloud" - Sistema Azure

Contínuo

RD/RCC

Serviços de
informática

Ligação do software da
avaliação ao boletim de
ensaio (no caso das Provas)

Contínuo

PCP

Auditorias verticais

3

3

9

3

3

9

Gestão do
Sistema

Eliminação dos erros de Oportunida _______
de
__
transcrição de resultados
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2021
Incumprimento dos
objetivos dos processos

Risco

5

3

15

Monitorização dos Objetivos
definidos
❖

❖

Incapacidade de resposta
a clientes por falha de
recursos humanos

Risco

3

5

15

❖

❖
❖

Extremos

Incapacidade de resposta
a clientes por atraso dos
fornecedores

Risco

Aumento de medidas de
higiene e segurança

Oportunida
de

3

5

_______
__

15

3 meses

Garantir a qualificação de
mais
do
que
1
colaborador para cada
ensaio;
Garantir a qualificação de
mais
do
que
1
colaborador para cada
ensaio.
Regime de rotatividade de
Contínuo
equipas de trabalho no
Lab FQ;
Equipa única na câmara
de provadores;
Uso de equipamento de
proteção na circulação
dos colaboradores entre
secções e reduzida ao
estritamente necessário.

RQ/ CL/ PCP

Reavaliação dos
objetivos definidos

3

3

3

3

3

9

3

3

9

Divisão dos
colaboradores em 2
equipas no Lab FQ;

CL/PCP

Equipa de análise
sensorial única, sem
rotatividade dos
colaboradores.
Circulação entre
secções reduzida ao
estritamente
necessário e com a
obrigatoriedade do
uso de máscara.

Definir fornecedores
alternativos

Contínuo

CL/PCP

Solicitação atempada
de produtos aos
fornecedores

Elaboração do Plano de
contingência

Contínuo

PCP

Ativação de
medidas/Plano de
contingência

Eficaz

Legenda:
P- Probabilidade: Baixa (1); Média (3); Alta (5).
C - Consequência: Baixo (1); Médio (3); Alto (5).

De 1 a 3 - Risco aceite

De 5 a 9 - Controlar o
risco

De 15 a 25 - Diminuir ou eliminar o
risco

NR - Nível de risco (Consequência x Probabilidade): de 1 e 3 – baixo risco,
de 5 e 9 – médio risco, de 15 e 25 – alto risco.
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ANEXO E – Lista de Fornecedores Qualificados
Lista de Fornecedores Qualificados
Mod011.00:24-10-2018

Resumo:
Alterações
Efetuadas

2022

Ano:
Página

Fornecedor

Tipo de Fornecedor

ANO

2

A.J. Sá Pinto & Filhos Encad., Lda

SERVIÇO - Tipografias

58

ADIV - Associação para o desenvolvimento e investigação de Viseu

SERVIÇO - Formação Externa

66

AGROVISUL

PRODUTO - Diversos

2021
2018
2018
2021
2021
2020
2021
2019
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2020
2021
2021
2020
2021
2020
2021
2018
2021
2018
2018
2021
2021
2021

3

L B –

OCI ÇÃO DO L BO

TÓ IO D

OLOGI

PRODUTO - EILs

5

AMBIFOOD

PRODUTO - Reagentes

7

ANADIL - COM. GERAL e IMPORTAÇÃO, S.A.

PRODUTO - Instrumentos de Medição

8

ANTICHAMA

SERVIÇO - Diversos

73

ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar Económica - Laboratórios

SERVIÇO - Subcontratação Certificação

43

ASFALTOLARGO - TRANSPORTES E LOGÍSTICA

SERVIÇO - Transportadoras

59

T

nt nio Júlio Tei eira – studo e Tratamento de águas

SERVIÇO - Manutenção Equipamentos

72

BERNARDINO CAETANO & COSTA, LDA

SERVIÇO - Manutenção Equipamentos

10

BIOSYSTEMS

PRODUTO - Reagentes

11

BIPEA

PRODUTO - EILs

12

CASA SACRAMENTO & ELECTRICIDADE E REFRIGERAÇÃO, LDA

SERVIÇO - Manutenção Ar Condicionado

13

CLOUDSYMBIOSIS it consulting

PRODUTO - Equipamento

74

CVRVV - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes

SERVIÇO - Subcontratação Certificação

16

ECOFILTRA

PRODUTO - Equipamento

71

ECOFILTRA

SERVIÇO - Manutenção Equipamentos

1

EIA METROCAL- Laboratório de Calibração e Ensaios

SERVIÇO - Calibração Externa

14

ENZYMATIC

PRODUTO - Reagentes

15

ENZYMATIC

PRODUTO - Material Volumétrico

75

H£D Fitzgerald Ltd - Density Metrologists

PRODUTO - Reagentes

18

HANNA INSTRUMENTS

PRODUTO - Reagentes

19

HANNA INSTRUMENTS

PRODUTO - Equipamento

60

HANNA INSTRUMENTS

SERVIÇO - Manutenção Equipamentos

65

HIPER REAL

PRODUTO - Diversos

20

HORIBA

PRODUTO - Reagentes

21

HORIBA

PRODUTO - Equipamento

61

HORIBA

SERVIÇO - Manutenção Equipamentos

DECISÃO FINAL
Aprovado
Desqualificado
Desqualificado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Desqualificado
Aprovado
Desqualificado
Desqualificado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
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2021

Aprovado

SERVIÇO - Auditorias Internas

2021
2021
2021
2021
2021
2021

Manuel Maria Gomes Pimentel Neves Pinto

SERVIÇO - Auditorias Internas

2021

Aprovado

Manuel Maria Gomes Pimentel Neves Pinto

SERVIÇO - Formação Externa

2021

Aprovado

MICRO ATOMO - Tecnologia Electrónica Unipessoal, Lda

PRODUTO - Reagentes

2021

Aprovado

MICRO ATOMO - Tecnologia Electrónica Unipessoal, Lda

SERVIÇO - Manutenção Equipamentos

2021

Aprovado
Aprovado

22

ILC

PRODUTO - Equipamento

25

INST. DE SOLDADURA E QUALIDADE

SERVIÇO - Calibração Externa

27

LABOR SPIRIT, LDA

PRODUTO - Reagentes

38

LABORIAL

SERVIÇO - Manutenção Equipamentos

29

MA Consulting

SERVIÇO - Formação Externa

MA Consulting, Lda (AI - Manuela Andrade)

55
57
68
39
45

Edição 1

Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

6

TBrandão – Precision Tec nology

SERVIÇO - Manutenção Sistema
informático
PRODUTO - Equipamento

33

TBrandão – Precision Tec nology

SERVIÇO - Manutenção Equipamentos

2021
2021
2021

Neveda Consulting, Unipessoal Lda

SERVIÇO - Manutenção Sistema
informático

2021

Aprovado

32

NORMAX

PRODUTO - Material Volumétrico

34

SERVIÇO - Calibração Externa

35

NZYTECH, LDA

PRODUTO - Reagentes

36

Papel Alves e Alves

SERVIÇO - Tipografias

79

PAPELÍQUIDOS - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA

PRODUTO - Reagentes

56

Patricia Andreia da Silva Porto

SERVIÇO - Auditorias Internas

37

Penta Adhesiv - Embalagens IndIndustriais, Lda

SERVIÇO - Tipografias
SERVIÇO - Destruição de Selos

2021
2021
2021
2020
2021
2021
2021
2021

Aprovado

NORMAX

REDINSP

SERVIÇO - Manutenção Linha Gás Propano

2019

Aprovado

42

REI LIMPA - LIMPEZA E SERVIÇOS, S.A.

SERVIÇO - Limpeza

44

SERVIÇO - Diversos

69

SCANSCI - Equipamentos de Laboratório

SERVIÇO - Manutenção Equipamentos

70

SCANSCI - Equipamentos de Laboratório

PRODUTO - Equipamento

51

SCHMIDT-STOSBERG, Lda

PRODUTO - Equipamento

4

SLATEGREY - INSTRUMENTOS DE CONTROLO, LDA

SERVIÇO - Manutenção Equipamentos

47

SOCIEDADE PORTUGUESA DO AR LÍQUIDO

PRODUTO - Reagentes

48

SOCIEDADE PORTUGUESA DO AR LÍQUIDO

SERVIÇO - Diversos

9

SOQUIMICA

PRODUTO - Equipamento

50

SOQUIMICA

SERVIÇO - Calibração Externa

62

SOQUÍMICA

SERVIÇO - Manutenção Equipamentos

24

TERMINSTAC - Intalações Técnicas

SERVIÇO - Manutenção Equipamentos

26

TERMINSTAC - Intalações Técnicas

PRODUTO - Equipamento

46

TH

O U IC

– I T

LÍTICO

PRODUTO - Equipamento

52

TH

O U IC

– I T

LÍTICO

SERVIÇO - Manutenção Equipamentos

67

Umicore Marketintg Services Lusitana Metais, Lda

PRODUTO - Equipamento

53

VWR INTERNATIONAL - MATERIAL DE LABORATÓRIO, LDA

PRODUTO - Reagentes

64

VWR INTERNATIONAL - MATERIAL DE LABORATÓRIO, LDA

PRODUTO - Equipamento

2021
2021
2021
2019
2020
2019
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2019
2021
2021
2019
2021
2018

Aprovado

RENTOKIL INITIAL PORTUGAL SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA

30

31

41
63

performance, Lda – Training & consulting

COF

D

– ecol a de Papel e Plásticos, Lda

Aprovado
Aprovado

Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Desqualificado

Legenda: Novo Fornecedor em 2021 destacado a amarelo
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ANEXO F – Avaliação do Nível de Satisfação dos Clientes (Síntese)
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ANEXO G - Avaliação da satisfação dos colaboradores com o sistema de gestão da CVR Dão
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Anexo H – Opiniões/Sugestões
• APRESENTADAS ATRAVÉS DO INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO AOS CLIENTES
1

Os serviços prestados pela CVRD são de qualidade e confiáveis, bem como os profissionais envolvidos são qualificados e prestativos. Apenas sugiro tornar a interface do sistema um pouco mais prático e amigável.

2

Satisfeito

3

De um modo geral a CVRDÃO funciona de forma eficaz. O atendimento e rapidez com que nos ajudam a tratar certos assuntos é boa.
Nem sempre concordamos com as notas dadas na análise sensorial dos vinhos.

4

Houve questões de resposta obrigatória que não se aplicam à nossa empresa, daí que não devem ser tomadas em conta.

5

Satisfeito

6

Satisfeito

7

As certificações são demasiado onerosas, para uma região tão pequena e onde existem tantos pequenos produtores.
Acabamos por analisar certos parâmetros que não têm o mínimo de interesse.
Falta dinamismo ao nível da divulgação da região.

8

De acordo com a nossa experiência, o ponto mais débil das atividades da CVR Dão é a fiscalização, a qual é manifestamente insuficiente ou mesmo inexistente no atual enquadramento vertiginoso do mundo digital.
Este facto torna "permissiva" a atuação no mercado de operadores que não dignificam ou acrescentam valor aos vinhos da região e, sobretudo, criam dualidade e até arbitrariedade competitiva, sobretudo com o
crescendo digital.
Defender os produtores e/ou produtores / engarrafadores deverá ser um desidrato da CVR Dão, porque sem eles, sua principal fonte de receita, o perfil de qualidade da região tenderá a contrair.
Por outro lado, a intervenção digital da Dão wines merece, na nossa opinião, maior dinamismo e, sobretudo, o espelho das atividades de quem suporta os serviços da CVR: análises, selos, etc.. e não de quem apenas
rotula Dão.

9

Todas as minhas sugestões/ opiniões foram apresentadas durante o ano 2019 e penso que devem estar a ser avaliadas. Obrigado

10

Boa

11

Sugeria apenas a alteração do sistema no qual se submete as amostras, nomeadamente na questão das etiquetas das amostras, pois saem 6 iguais por página.
Sugeria poder selecionar-se o no de etiquetas por amostra ou poder selecionar X amostras submetidas e imprimir todos os códigos de uma vez. De resto, nada mais a apontar.

12

Pré-agendamento para análise sensorial

13

Bom em tudo o que desempenha (só devem ter mais em conta, as observações no pedido pelo cliente, devem ser mencionado no boletim de ensaio).

14

Encontro-me satisfeito com o Serviço.
Até agora correu tudo muito bem, sem problemas daí não ter respondido às questões referentes ao tema "reclamações".
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15

De uma maneira geral a prestação de serviços da CVRD é satisfatória e cordial.

16

Boa

17

A CVRD é um organismo bem organizado com colaboradores que tratam os seus "clientes" com grande delicadeza e excelente educação. Agradeço a boa colaboração e espero que este espirito se mantenha para
muitos anos.

18

Satisfação plena

19

Satisfação

20

21

•

Julgo que é necessário haver mais funcionários nos vários serviços por forma a garantir que os mesmos sejam desenvolvidos com mais eficiência e rapidez.

•

O atendimento ao cliente deveria ser mais personalizado, basta seguir o exemplo do IVDP.

•

Os padrões de exigência para os vinhos Grande Reserva deveriam ser revistos, pois não é justo um vinho ter 74 pontos e não ser Grande Reserva.

•

Os critérios de avaliação de rotulagem deverão ser os mesmos todos os dias, pois estes variam de avaliação dependendo dos dias.

•

Maior agilização no processo de devolução de selos de garantia.

•

Melhoria no sistema SiVDão de forma a facilitar o acesso cruzado a várias informações.

•

O processo de certificação é dispendioso.

•

Muitos parâmetros analíticos são dispendiosos o que faz com que o cliente não os requisite. Se fosse mais económico seguramente colocaria um volume de amostras substancial o que implicaria um
aumento significativo de receita para a CVRDão.

•

Deveria ser alargado o período da validade de certificação dos vinhos.

•

Associar um parâmetro analítico especifico para uma analise de certificação quando se pretende que um determinado vinho seja certificado com um acréscimo de um parâmetro especifico que um pais
terceiro requer. Exemplo vinhos para exportação para a Rússia querem análise de certificação mais análise de ácido sórbico, mas este não pode aparecer num boletim de acréscimo Japão, pois eles não
aceitam tal documento.

•

Julgo que é necessário haver mais funcionários nos vários serviços por forma a garantir que os mesmos sejam desenvolvidos com mais eficiência e rapidez.

•

O atendimento ao cliente deveria ser mais personalizado, basta seguir o exemplo do IVDP.

•

Os padrões de exigência para os vinhos Grande Reserva deveriam ser revistos, pois não é justo um vinho ter 74 pontos e não ser Grande Reserva.

•

Os critérios de avaliação de rotulagem deverão ser os mesmos todos os dias, pois estes variam de avaliação dependendo dos dias.

•

Melhoria no sistema SiV Dão de forma a facilitar o acesso cruzado a várias informações.

•

O processo de certificação é dispendioso.

•

Muitos parâmetros analíticos são dispendiosos o que faz com que o cliente não os requisite. Se fosse mais económico seguramente colocaria um volume de amostras substancial o que implicaria um
aumento significativo de receita para a CVR Dão.

•

Deveria ser alargado o período da validade de certificação dos vinhos.
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22

•

Como produtora e engarrafadora da Marca Quinta da Perpita, nunca fomos convidados para os vossos eventos.

23

•

A analise sensorial, não deve ser a busca do erro, nem a elaboração de uma definição de DOC Dão restrita que castra a realidade global, levando a uma globalização do vinho e não a uma diferenciação das
sub-regiões e perfis, ficando pelo perfil mais comercial.

24

•

Muito Boa

• APRESENTADAS ATRAVÉS DO INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO AOS COLABORADORES
1

•

O Laboratório tem estado sempre com um volume de amostras/ensaios muito elevado o que faz com que muitas, mas muitas horas suplementares tenham que ser efetuadas pelos seus colaboradores.
NINGUÉM do Laboratório faz cumpre o horário de trabalho estipulado. É necessário arranjar solução para esta situação que está a ficar insuportável.

2

•

Revisão da mecânica do trabalho em equipa. Implementação de avaliação de desempenho.

3

•

Ações de formação enquadradas nas respetivas funções desempenhadas dentro da CVRD.

4

•

O software Siv dão necessita de um upgrade, de forma otimizar processos. Sugiro a realização de mais reuniões com as equipas de trabalho, de forma a promover a melhoria continua do sistema de gestão
e o incentivar o trabalho em equipa.

5

•

Na CVR não há avaliação de desempenho, nem promoções ou contrapartidas por mérito. Isso é uma desmotivação. Dever-se-ia implementar, no mínimo, a avaliação de desempenho.

6

•

Creio que seria benéfico mais ações de formação no que diz respeito à análise sensorial. Diferentes temáticas e focadas nas novas tendências de mercado, no que diz respeito aos vinhos.

7

•

Sugiro avaliação do desempenho dos colaboradores.
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ANEXO I - Levantamento das necessidades de Formação 2021 (Síntese)
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Espetrofotometria AA

Validação de Métodos de Ensaio

Outras Formações sugeridas
1

•

Sugestão para Melhoria de Relacionamento entre colaboradores no local de trabalho e consequentemente inicio de Trabalho em Equipa - Realização de um Team building.

2

•

Para além da importância e urgência em ser disponibilizada formação, sobre os diversos temas e às diferentes áreas, seria importante, também, haver reuniões conjuntas, com todos os departamentos e
chefias.

3

•

Análise Sensorial - Prova de vinhos topo de gama para treino e melhoria na avaliação de vinhos com destaque. Uso da escala da ficha de prova para a direita. Permitir melhor discriminação entre amostras.

4

•

Análise Sensorial - prova de diferentes vinhos para promover uma melhor discriminação de amostras.

5

•

Na perspetiva de responsável pela CP e provador acho que o questionário deveria ter campos de preenchimento mais específicos para a função de provador.
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2021
ANEXO L – Plano de Ações - Saídas da Revisão
ANO:

2022
Jan Fev Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

OBJETIVOS (atividade de certificação, do laboratório e do sistema de gestão)
OBJETIVO

Indicador

Meta

Inquéritos

88%

RQ

dez

Validar os métodos
MI35, MI36, MI37
Garantir a prestação de serviços relativos ao Dióxido de
Enxofre
livre,
100%
focados na prestação dos
Combinado e Total
Clientes
(novo equipamento Titulador
Potenciométrico)

CL

dez

Garantir a Satisfação dos
Clientes

Responsável Prazo

Garantir o cumprimento dos
prazos estabelecidos para a
certificação

Atividades de
Avaliação (MT01-CC –
Anexo E)

85%

RCC/CL/PCP

dez

Garantir o cumprimento do
Programa Anual de Controlo

Mod057 – Programa
de Ações de Controlo

100%

RCC

dez

Ensaios
Aptidão
(Z-score ≤ 3)

≥98%

CL

dez

Garantir a Qualidade dos
resultados dos ensaios

Out

Nov

Dez
AVALIAÇÃO

ACOMPANHAMENTO
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2021
Implementar as alterações ao
Sistema de Gestão aprovadas
em Concelho Geral

Manual de Certificação
RQ; RD; RCC; dez
100%
(MT01-CC)
CL; PCP

Avaliação de Desempenho de
Colaboradores

Relatório da Avaliação
de Desempenho

100%

Edição 1

dez

DE

Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão
Ação

Responsável Prazo

Aumentar o feedback dos clientes no inquérito de satisfação
(mínimo 50%)

RQ; RD

Dez

Monitorizar Ações Corretivas (Mod006)

RQ; RD; RCC; CL;
PCP

Dez

Monitorizar Oportunidades de Melhoria (Mod007)

RQ; RD; RCC; CL;
PCP

ACOMPANHAMENTO

AVALIAÇÃO

Dez

Elaborar Plano de Auditorias Internas

RQ; RD; RCC; CL;
PCP

Dez

Relatório de Revisão

RQ; RD; RCC; CL;
PCP

Fev
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Melhoria: Organismo de Certificação (no que se refere ao cumprimento do referencial
normativo NP EN ISO/IEC 17065)
Ação

Responsável Prazo

Execução do Programa de Ações e Controlo Anual

RCC ; RD; RQ

Dez

Monitorizar a implementação das alterações no SIVDÃO

RCC ; RD; RQ

Dez

Atualização do Diretório de Produto Certificado (Mod019)

RCC

Jan

Monitorizar Matriz de Riscos (PG07 – Anexo A e B)

RQ; RCC

Dez

Monitorizar Ações Corretivas (Mod006)

RQ; RCC

Dez

ACOMPANHAMENTO

AVALIAÇÃO

RQ; RCC

Monitorizar Oportunidades de Melhoria (Mod007)

Dez
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2021
Melhoria: Atividades do Laboratório (no que se refere ao cumprimento do
referencial normativo NP EN ISO/IEC 17025)
Ação

Responsável Prazo

ACOMPANHAMENTO

AVALIAÇÃO

Implementação de Incertezas na Análise Sensorial:
•
Regra de Decisão
Boletins de Ensaio com incertezas

PCP; RQ

Revalidação do Método Determinação de Cácio (MI03)

CL

Dez

Promover a divulgação digital do Laboratório (Físico-químico e
Sensorial) com vista à manutenção de clientes.

DE, CL, PCP

Dez

Monitorizar Riscos e Oportunidades (PG07 – Anexo A e B)

CL; PCP; RQ

Monitorizar Controlo de Qualidade Interno e Externo

RQ; CL; PCP

Dez

Monitorizar Ações Corretivas (Mod006)

RQ; CL; PCP

Dez

Monitorizar Oportunidades de Melhoria (Mod007)

RQ; CL; PCP

Dez

Dez
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2021
Necessidades de alterações/provisões de recursos (Humanos, Materiais e
Tecnológicos)
Ação
Enviar Entradas para Plano de Atividades e Contas (PAC)

Responsável

Prazo

RD; RQ; RCC; CL;
PCP

Nov

Dir; RD

Dez

Plano de Atividades e Contas (PAC)

ACOMPANHAMENTO

Identificação de necessidades de formação
Ação

Responsável

Prazo

Enviar, Mod016, para todos os colaboradores da CVR Dão

RQ

Nov

Elaboração do Plano de Formação

RD; RQ

Abril

ACOMPANHAMENTO

Legenda: (utilizar aquando do preenchimento)
Mês previsto para acompanhamento;
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