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As Vantagens da Integração de Sistemas  
Qualidade, Ambiente e Segurança (QAS) 

 
 

A gestão de 3 sistemas isolados Qualidade/Ambiente/Segurança, pode implicar uma 

série de desvantagens para a organização a vários níveis, podendo dar origem a um 

sistema de gestão demasiado complexo e confuso.  

 

Um sistema integrado de Gestão Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS), quando 

implementado correctamente, minimiza e optimiza os processos e as componentes 

dos vários sistemas, criando um só sistema de gestão, centrando as atenções para 

um conjunto único de procedimentos, que associam as 3 áreas de interesse.  

 

O SIGQAS permite garantir a eficácia de uma organização, bem como a satisfação 

total do cliente, com redução simultânea de riscos associados à sua actividade e 

redução e respectivos impactes ambientais. 

 

Este tipo de sistema, possibilita a optimização dos processos, acompanhados de um 

aumento de produtividade e rentabilidade, numa base de evolução sustentada, com 

melhoria da sua imagem de mercado face à concorrência. 

 

Com este tipo de sistema de gestão, são definidos procedimentos orientadores de 

regras para alcançar os objectivos definidos com a introdução na gestão diária das 

organizações. 

 

A implementação de um sistema de gestão integrado, oferece às organizações um 

leque variado de vantagens: 

 

• Optimização de processos de trabalho; 

• Aumento da produtividade; 

• Evolução sustentada da empresa; 

• Consolidação da imagem da empresa em relação à concorrência e parceiros; 
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• Redução de impactes ambientais; 

• Redução de índice de risco da actividade; 

• Nova dinâmica de gestão; 

• Permite a consideração de custos ambientais e de segurança em paralelo com 

os custos da qualidade; 

• Redução de custos de implementação e de manutenção pela partilha de 

estruturas e modos de actuação; 

• Prevenção de reclamações, impactes ambientais e riscos; 

• Redução de “compartimentação” na organização, coerente com a gestão por 

processos porque distribui responsabilidades; 

• Melhoria do know-how e as competências com base na definição da 

responsabilidade individual; 

• Permite um sistema de informação e gestão único para o processo de tomada 

de decisão na organização ; 

• Optimização da gestão documental (redução da burocracia); 

• Redução do número de auditorias externas. 

•  

 
 

Figura – Sistema de Gestão Integrado (QAS) 
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Semanalmente teremos novos artigos, cujos conteúdos, gráficos, imagens, referências, serão 
sempre da responsabilidade dos autores.  
 
Você poderá participar enviando-nos ideias ou assuntos que gostaria de ver aqui.  
 
PRESERVAR E PROTEGER O AMBIENTE È UMA MISSÃO UNIVERSAL!  

http://www.ideiasambientais.com.pt 

 
 
 
 
 
 
 


