
Hibernar o SGQ
Nãoé hora de deixar

Poster realizado a partir
do Artigo Original 
publicado na revista
ROENTGEN, Vol. 1, N.º1.

Antes da instalação

da crise

Fase já há muito ultrapassada
mas que deve ser considerada
no sentido de avaliar e registar
as falhas evidenciadas na
preparação da resposta à crise,
para utilização em futura
revisão, após o final desta crise.

Durante a crise

• Valorizar aspetos comunicacionais, relacionais e de team
building;
• Acompanhar e responder a dúvidas e promover discussão das
respostas a implementar;
• Sensibilizar para importância dos registos e da monitorização
da atividade para melhoria da tomada de decisão;
• Liderança deve assumir a definição de prioridades e
estratégias e delegar tomadas de decisão intermédias;
• Assumir a derrapagem no cumprimento dos prazos de
conclusão de projetos de melhoria não relevantes para a
monitorização da crise;
• Registar exemplos de boa prática para utilização futura;
• Registar oportunidades de melhoria identificadas;
• Identificar necessidades de formação;
• Promover divulgação e acesso fácil à documentação
institucional;
• Responder prontamente a notificações de ocorrências;
• Iniciar e incentivar utilização de comunicação e formação à
distância;
• Promover imagem do Serviço e colaboradores na instituição.

Após o final da crise3
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• Promover continuação dos bons comportamentos adquiridos;
• Planear novos prazos para conclusão dos projetos de
melhoria;
• Monitorizar e formalizar alterações a fazer;
• Formalizar adiamentos e cancelamentos de atividades;
• Preparar reativação dos projetos;
• Rever objetivos gerais e específicos;
• Rever datas de auditorias / avaliações;
• Aplicar flexibilidade da gestão de topo noutras áreas de
atividade do Serviço;
• Manter gestão da comunicação e aproveitar inovações
tecnológicas introduzidas;
• Listar aprendizagens com origem na crise e utilizá-las para a
melhoria do SGQ;
• Reativar o plano de formação incluindo as necessidades de
formação identificadas durante a crise;
• Avaliar oportunidades de melhoria identificadas durante a
crise, principalmente na gestão da informação e de risco;
• Avaliar dificuldades experienciadas em todos os níveis de
liderança do Serviço e planear correções necessárias –
formação, reorganização, procedimentos, acesso à informação,
comunicação, entre outras.

“A conclusão deste estudo

resulta assim num guia para

adaptação do SGQ [Sistema de

Gestão da Qualidade] mas

principalmente num conjunto

resumido de ações que podem

contribuir para uma importante

melhoria do Serviço de

Radiologia e para a completa

recuperação desta crise,

consubstanciando uma das

grandes valias das metodologias

de gestão da qualidade.”
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