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Decisão do Conselho de Administração
1. Tendo recebido o Relatório Final de Auditoria elaborado pela Comissão de Avaliação Externa relativamente à unidade
orgânica

Instituto Politécnico Da Guarda

2. da instituição de ensino superior / entidade instituidora
Instituto Politécnico Da Guarda

3. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2021/07/01

4. decide:
Certificar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE

5. por um período de (em anos):
1

6. Condições (Português)
Condições a cumprir de imediato:
1. Divulgar no Portal institucional, a seguinte informação:
a. Relatórios de autoavaliação, avaliação externa dos ciclos de estudos, registo pela DGES e prazos de acreditação
b. Relatórios dos ciclos de estudos posteriores a 2015/2016
2. Definir Plano de Ação para o próximo ciclo de funcionamento do Conselho de Avaliação e Qualidade (CAQ), que
contemple:
a. Objetivos
b. Metas e indicadores
c. Calendário de implementação
d. Acompanhamento e monitorização
3. Diferenciar o âmbito das funções do CAQ, do GAQ, da Comissão de Acompanhamento e modos de:
a. auscultação e participação de estudantes;
b. produção de provas documentais relativas a procedimentos e práticas instituídas de melhoria da qualidade nas
áreas de missão e nos serviços do IPG;
c. participação das Escolas, dos Serviços e da UDI no SIGQ.

A instituição deve ainda dar cumprimento às condições a cumprir a um ano de acordo com o texto integral do
Relatório Final da CAE.

7. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide certificar condicionalmente o sistema interno de garantia da qualidade do
Instituto Politécnico da Guarda (IPG), pelo período de um ano, em concordância com a fundamentação e
recomendação da Comissão de Avaliação Externa.

A instituição deve ainda dar cumprimento às condições às seguintes condições a 1 ano de acordo com o texto integral
incluído no Relatório Final da CAE.

Condições a cumprir no período de 1 ano:
1. Rever e atualizar o Manual da Qualidade (MQ), alinhado com o novo Plano Estratégico do IPG, assim como o
documento Política para a Garantia da Qualidade;
2. Em simultâneo com a atualização do Manual da Qualidade, rever todo o SIGQ, para atualizar e operacionalizar os
procedimentos e instrumentos de suporte à melhoria contínua dos processos, em particular os que se prendem com
as áreas de missão do IPG, enquadrando-os de modo mais claro e sistémico nos referenciais da A3ES. O IPG, em sede
de pronúncia, refere a aprovação de um Plano de Ação Plurianual, que a CAE considera relevante, mas que não deve
adiar a revisão do SIGQ em simultâneo com a revisão do MQ, uma vez que este deverá estar em total consonância com
o SIGQ;
3. Tornar efetiva e evidenciar formalmente a participação de todas as partes envolvidas no SIGQ, instituindo
mecanismos de auscultação regular de todas as partes interessadas, em especial dos estudantes (inclusive sobre as
áreas cobertas pela ação social) e dos diplomados sobre a sua inserção no mercado de trabalho;
4. Criar modelos de RFUC e de RDC que incluam, além de todos os indicadores relevantes, a obrigatoriedade de
análises críticas com identificação de medidas e ações que permitam a correção de eventuais deficiências e a
melhoria da sua qualidade;
5. Incluir nos Relatórios de atividades anuais informação relativa à empregabilidade dos ciclos de estudos, conforme
exigência legal (al. h do artº 159 da Lei nº 62/2007);
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6. Definir procedimentos que garantam a disponibilização, antes das matrículas e/ou inscrições, das informações
relevantes do GFUC, nomeadamente dos objetivos, programa e bibliografia;
7. Instituir Planos Anuais de Formação Docente e Não Docente do IPG e definir procedimentos para a sua
monitorização;
8. Instituir a prática regular de elaboração, pelos serviços de apoio, dos respetivos Planos e Relatórios de Atividades
anuais, com monitorização das ações de melhoria;
9. Reorganizar o Portal institucional para tornar mais facilmente acessível a informação relevante para as partes
interessadas, internas e externas, suprindo as deficiências na sua organização;
10. Melhorar a rede de Internet do campus (Eduroam) para dar resposta às necessidades crescentes dos recursos e
usos digitais, assim como para as exigências do SIGQ; e para
11. Garantir o acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do SIGQ, com eventual reestruturação do modelo do
Balanço Anual da Qualidade, para que ele seja um efetivo suporte ao processo de melhoria contínua.

7. Justification (English)
The Management Board decides to certify conditionally the quality assurance system of Instituto Politécnico da
Guarda (IPG), for the period of one year, in agreement with the justification and with the recommendation of the
External Assessment Team.

The institution must also comply with the following conditions at 1 year according to the full text included in the CAE
Final Report

Conditions to be fulfilled in 1 year:
1. Review and update the Quality Manual (QM), in line with the new IPG Strategic Plan, as well as the Policy document
for Quality Assurance;
2. Simultaneously with the updating of the QM, review the entire IQAS, in order to update and operationalize the
procedures and instruments to support the continuous improvement of processes, in particular those related to the
mission areas of the IPG, framing them in a way clearer and more systemic in the A3ES frameworks. The IPG, in its
pronouncement report, mentions the approval of a Pluriannual Action Plan, which EAC considers relevant, but which
should not postpone the revision of the IQAS simultaneously with the revision of the MQ, since it should be in full
agreement with SIGQ;
3. Make effective and formally demonstrate the participation of all parties involved in the IQAS, instituting mechanisms
for regular consultation with all stakeholders, especially students (including the areas covered by social action) and
graduates about their insertion in the job market;
4. Create models of RFUC and RDC that include, in addition to all relevant indicators, the mandatory critical analysis
with the identification of measures and actions that allow the correction of eventual deficiencies and the improvement
of their quality;
5. Include in the Annual Activity Reports information regarding the employability of study cycles, as required by law
(Article 159 (h) of Law No. 62/2007);
6. Define procedures that ensure the availability, before enrollment and / or enrollment, of relevant information from the
GFUC, namely the objectives, program and bibliography;
7. Establish IPG's Annual Teacher and Non-Teacher Training Plans and define procedures for their monitoring;
8. Establish the regular practice of preparing, by the support services, the respective Annual Activity Plans and
Reports, with monitoring of improvement actions;
9. Reorganize the institutional webpage to make relevant information easier for stakeholders, internal and external, to
avoid deficiencies in its organization;
10. Improve the campus Internet network (Eduroam) to respond to the growing needs of digital resources and uses, as
well as the requirements of IQAS;
11. Ensure the monitoring, evaluation and continuous improvement of IQAS, eventually reviewing the model of the
Annual Quality Balance, so that it is an effective support to the process of continuous improvement.


