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ASIGQ/20/00017 — Relatório final da CAE

1. Introdução
1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:

Instituto Politécnico Da Guarda

1.1.a. Identificação da Instituição de ensino superior / Entidade instituidora (Proposta em associação) 
Instituto Politécnico Da Guarda

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Politécnico Da Guarda

1.2.a. Identificação da Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.) (Proposta em associação):
Instituto Politécnico Da Guarda

1.3. Breve descrição da forma como decorreu o processo de auditoria:
A visita ao Instituto Politécnico da Guarda (IPG) decorreu nos dias 11, 12 e 13 de janeiro de 2021, em formato virtual.
Devido às características deste tipo de visita, o relatório oral foi apresentado no dia 15.
Participaram na visita da CAE os Professores Maria de Lurdes Fernandes (Presidente), Gemma Rauret, Madalena
Fonseca e Ana Sofia Rodrigues, a estudante Ivânia Tavares e, em representação da Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior (A3ES), Maria de Lourdes Machado-Taylor. Considerando a especificidade deste tipo
de visitas em formato digital, acompanhou também a visita, pela A3ES, Paula Fonseca. O Plano de Reuniões foi
previamente definido pela CAE tendo por base o Programa-Tipo aprovado pela A3ES e enviado ao IPG. 
Realizaram-se, ao longo das manhãs dos três dias, as seguintes reuniões virtuais: 1ª - Autoridade académica máxima;
2ª - Equipa responsável pela autoavaliação; 3ª - Estrutura de coordenação estratégica do SIGQ; 4ª - UO-ensino
aprendizagem no SIGQ, a ESECD; 5ª – UO-investigação e desenvolvimento, a UDI; 6ª - Serviços de apoio; 7ª –
Estudantes de 1º ciclo e de 2 cicloº e mobilidade; 8ª – Docentes não integrados nas estruturas SIGQ; 9ª – reunião com
o Presidente e VP do IPG, para clarificação de alguns aspetos relacionados com a estratégia para a qualidade.
Em todas as reuniões a CAE salientou a natureza voluntária do pedido de auditoria, sublinhando o facto de não ser
sua função aferir se o seu Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) está concebido como parte integrante da
gestão estratégica da instituição, se bem documentado, dotado de estruturas próprias,de instrumentos e
procedimentos adequados, a funcionar de forma abrangente e eficaz, capaz de contribuir para o desenvolvimento e a
melhoria contínua da instituição e para a transparência do funcionamento institucional. No conjunto das reuniões
realizadas foram ouvidos representantes dos vários corpos e estruturas da instituição, na perspetiva do sistema de
gestão e garantia da qualidade, cobrindo as diversas áreas de atividade do IPG.
Embora o RAA tenha facultado informações e documentação fundamental sobre a Gestão da Qualidade no IPG e tenha
sido dado à CAE acesso ao SI da instituição, a dificuldade de acesso a informação importante ou mesmo essencial
implicou um pedido adicional de evidências por parte da CAE: dados e documentos relativos aos vários aspetos do
sistema, para esta poder aferir com mais rigor a organização e funcionamento do sistema, documentos esses que
foram facultados pelo IPG nos dias anteriores à visita.
Durante as diversas reuniões, a CAE colocou as questões relevantes para a clarificação de dúvidas e consequente
elaboração do presente relatório. Procurou também aferir o envolvimento de todas as partes interessadas na
construção e acompanhamento do SIGQ. 
A CAE reconhece o esforço do IPG na coordenação da preparação do Relatório de Autoavaliação e agradece o
acompanhamento próximo e a colaboração durante toda a auditoria.

1.3. Brief comment on the auditing proceedings:
The visit to the Polytechnic Institute of Guarda (IPG) took place on 11, 12 and 13 January 2021, in virtual format. Due to
the characteristics of this type of visit, the oral report was presented on the 15th.
The External Assessment Commission (EAC) included professors Maria de Lurdes Fernandes (President), Gemma
Rauret, Madalena Fonseca and Ana Sofia Rodrigues, the student Ivânia Tavares and, on behalf of the Higher Education
Assessment and Accreditation Agency (A3ES), Maria de Lourdes Machado-Taylor. Considering the specificity of this
type of visits in digital format, also accompanied the visit Paula Fonseca of A3ES. The Meeting Plan was previously
defined by EAC, based on the Standard Program approved by A3ES and sent to IPG.
The virtual meetings were held in the mornings of the three days: 1st-Maximum academic authority; 2nd-Team
responsible for self-assessment; 3rd-Internal Quality Assurance System's (IQAS) strategic coordination structure; 4th-
School-teaching learning at IQAS, ESECD; 5th-research and development, the UDI; 6th-Support services; 7th-1st cycle
and 2nd cycle students and mobility; 8th-Academics not integrated in the IQAS structures; 9th - meeting with the
President and VP of IPG, to clarify some aspects related to the strategy for Quality.
In all meetings, EAC stressed the voluntary nature of the audit request, underlining the fact that it is not its role to
assess whether its Internal Quality Assurance System (IQAS) is designed as an integral part of the institution's
strategic management, if it is well documented, endowed with its own structures, instruments and appropriate
procedures, operating in a comprehensive and effective manner, capable of contributing to the development and
continuous improvement of the institution and to the transparency of the institutional functioning. In the set of
meetings held, representatives of the various bodies and structures of the institution were heard, from the perspective
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of the quality assurance and management system, covering the various areas of activity of the IPG.
Although the Self-Assessment Report (SAR) provided fundamental information and documentation on Quality
Management at IPG and EAC had access to the institution's Information System (IS), the difficulty of accessing
important or even essential information implied an additional request for evidence from EAC: data and documents
related to the various aspects of the system, in order to have more accurately assess the organization and functioning
of the system. Those documents were provided by IPG prior to the visit.
Throughout the interviews in all meetings, EAC could ask relevant questions to clarify doubts and the consequent
preparation of this report and also sought to assess the involvement of all stakeholders in the construction and
monitoring of the IQAS.
EAC recognizes IPG's effort in coordinating the preparation of the Self-Assessment Report and thanks the close
monitoring and collaboration throughout the audit.

2. Apreciação do grau de desenvolvimento do sistema interno de garantia da
qualidade
Nota Introdutória

2.1. Definição e documentação da política institucional para a qualidade

2.1.1 Definição e documentação da política institucional para a garantia da qualidade (estratégia institucional para a
qualidade e objetivos de qualidade; organização do sistema de garantia da qualidade, respetivos atores e níveis de
responsabilidade; documentação do sistema)

 Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
 Substancial

2.1.2 Fundamentação da apreciação expressa:
 O Instituto Politécnico da Guarda introduziu há já vários anos instrumentos e procedimentos de Garantia da

Qualidade, começando por desenvolver um sistema de gestão da qualidade (SGQ), segundo a norma ISO 9001 na
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), no ano de 2006, tendo obtido a certificação do mesmo, pela APCER,
em 2008. Posteriormente, o modelo implementado na ESTG foi introduzido gradualmente em todo o IPG. A decisão do
desenvolvimento e implementação de um Sistema Interno de Garantia de Qualidade (SIGQ-IPG) alinhado com os
Referenciais da A3ES/ENQA, como objetivo estratégico para o IPG, data de 2010. Já em 2008, havia sido criado o
Conselho para a Avaliação e Qualidade (CAQ) no quadro do qual se iniciaram os trabalhos de desenvolvimento de um
SIGQ para todo o IPG. Aí se prepararam documentos basilares como o “Programa de Acção e Linhas Estratégicas para
implementação de um sistema interno de garantia de qualidade do Ensino no IPG" (de 2010) e as "Orientações para
implementação do subsistema de garantia de qualidade das unidades curriculares” (de 2010). Em 2011, foram
aprovados os documentos de referência do SIGQ-IPG: Política de Qualidade (Código ERMP/PG/01‐02), Manual da
Qualidade, Manual Geral de Procedimentos e Mapa de Processos.

 A Declaração Pública da Política da Qualidade do IPG foi aprovada em 2015 e encontra-se disponível no site do IPG,
num separador dedicado à Política da Qualidade, a par de alguns “Documentos estratégicos”, do Manual da Qualidade
e dos enunciados da Missão e Visão institucionais. Está aí inequivocamente explícita a Política da Qualidade do IPG, a
estratégia, objetivos, instâncias de decisão, abordagens, documentação e outros instrumentos da forma da sua
implementação. O presente processo de auditoria – ASIGQ – procurou avaliar a eficiência dos instrumentos definidos
e em aplicação e a eficácia do sistema globalmente, no sentido de responder aos objetivos institucionais enunciados e
à recertificação do sistema, requerido pelo IPG em 2020 (ASIGQ/20/00017), no âmbito do qual se insere o presente
relatório.

 De notar que o primeiro pedido de certificação do SIGQ-IPG à A3ES data de 2013 (Processo ASIGQ/13/00011). Após
uma certificação condicional a um e dois anos e da apreciação pela A3ES dos relatórios de follow up apresentados
pelo IPG em 2015 e 2016, a instituição obteve a certificação por 6 anos.

 O SIGQ-IPG encontra-se organizado por processos que se encontram descritos no MQ, datado de 2015, que inclui,
para além do próprio Mapa de Processos, a descrição dos órgãos e as responsabilidades no domínio da qualidade. À
luz desse MQ, existem três grandes “níveis” de processos, conforme descrito no RAA: Processos de Gestão
(estratégica); Processos Nucleares e Processos de Suporte, cobrindo todas as áreas do IPG.

 O SIGQ-IPG descrito no RAA do presente processo inclui, nos anexos submetidos e nos links facultados, informação
detalhada sobre todos os procedimentos e workflows, assim como algumas revisões dos respetivos instrumentos
efetuadas, na sua grande maioria, até 2016, outros posteriormente, e que se mantêm em vigor.

 A documentação disponível permite concluir que existiu uma dinâmica muito intensa de implementação do SIGQ-IPG
desde 2011, tendo havido redução de monitorização e evidências a partir de 2016, mas com progressiva (embora
incompleta) retoma a partir de 2018 até ao presente.

 A informação fornecida no RAA, a disponível no site do IPG e em algumas das suas plataformas do sistema de
informação demonstram a dificuldade de modernização do sistema, que só muito recentemente foi retomada, perante
a necessidade reconhecida pela instituição de fazer a revisão dos instrumentos e do sistema no seu todo. O Plano
Estratégico (PE) 2019-2022 recentemente aprovado (outubro de 2020), após largos meses de discussão, comprova a
incorporação clara da política da qualidade na estratégia atual da instituição.

 No presente processo ASIGQ, de recertificação do sistema, o IPG considerou como ano de referência para a
informação (estatística e outra) o de 2018, ainda que haja alguma informação e relatórios posteriores, até 2020, como é
o caso do Balanço Anual da Qualidade, relativo a 2018, mas datado de maio de 2020.

 O IPG dispõe, há já vários anos, de um SIGQ estruturado e suportado por documentos fundamentais, mas alguns
deles, fundamentais, só recentemente foram objeto de revisão e atualização como é o caso do Conselho de Avaliação
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e Qualidade (2020). A sua reconfiguração poderá trazer um novo impulso à dinamização do SIGQ.
Além das medidas de melhoria elencadas no RAA tendo em vista a revisão do SIGQ-IPG, o “Balanço Anual da
Qualidade” refere a necessidade da reformulação da estrutura conceptual e documental do SIGQ-IPG, com vista à
promoção do sistema no seu todo, nomeadamente através da revisão do documento Política para a Garantia da
Qualidade, no sentido de o alinhar com o novo plano estratégico do IPG. O Balanço Anual da Qualidade relativo a 2018
e o RAA apontam para a necessidade de revisão do Manual da Qualidade, atualmente na sua 3ª versão aprovada em 13
de abril de 2015, considerando a estratégia institucional para o quadriénio 2019/2022 e a Política para a Garantia da
Qualidade. Durante a visita a CAE foi informada de que a atual presidência pretende desenvolver um documento mais
breve, conciso e de linguagem clara que constitua uma ferramenta básica para a informação de agentes internos e
externos sobre a política da qualidade e sobre a estrutura e mecanismos do SIGQ-IPG. Não estando em causa a
existência de uma política da qualidade formal e explícita nos documentos fundamentais do IPG, a CAE recomenda
que seja assegurada a sua eficácia e eficiência, na maior parte dos domínios de atividade da instituição. Como
medidas concretas já tomadas no IPG, merece realce a já referida reativação do CAQ, com a nomeação dos seus
novos membros em novembro de 2020, e a reestruturação do GAQ enquanto estrutura de apoio à implementação e
monitorização das políticas neste domínio. Em janeiro de 2021 foram nomeados por despachos do Presidente o
responsável por presidir e coordenar o CAQ, assim como a responsável por coordenar e dirigir o GAQ,
É de realçar a atividade relativamente regular de vários órgãos e instâncias do SIGQ ao nível do cumprimento das suas
responsabilidades, produzindo relatórios, recolha de informação e indicadores, realização, nem sempre periódica, de
questionários de satisfação e outras atividades de monitorização, mas não é evidente uma eficaz utilização dos
resultados para a promoção da melhoria contínua da instituição, porque em muitos deles não existe uma análise
crítica e identificação das ações necessárias à melhoria. Como exemplo, refira-se que, na monitorização de
indicadores do QUAR, não há uma análise e reflexão crítica sobre os resultados, nomeadamente nos resultados
menos favoráveis ou mesmo negativos.
Deste modo, a CAE recomenda, em linha com o que a própria instituição já mostrou ter intenção de fazer, uma urgente
revisão do seu sistema interno de garantia da qualidade e dos respetivos instrumentos e dinamização de alguns
órgãos menos ativos na atualidade, motivando e mobilizando docentes e serviços num esforço conjunto de
revitalização e modernização do sistema no seu todo.
A curto prazo, a CAE recomenda a revisão do Manual da Qualidade e dos instrumentos de avaliação, com especial
foco na meta-avaliação, não como um exercício formal, mas como um processo de análise crítica para identificação
dos pontos fracos e aspetos a melhorar, tirando, aliás, proveito da utilidade do Balanço Anual da Qualidade.

2.1.2 Grounds for the judgement issued by the Auditing Team:
IPG introduced Quality Assurance instruments and procedures several years ago, starting with the development of a
quality management system (QMS), according to the ISO 9001 standard at the School of Technology and Management
(ESTG), in 2006. Obtained the same certification, by APCER, in 2008. Subsequently, the model implemented at ESTG
was gradually introduced throughout the IPG. The decision to develop and implement an Internal Quality Assurance
System (IQAS-IPG) aligned with the A3ES / ENQA References, as a strategic objective for IPG, dates from 2010. In 2008,
the Council for the Evaluation and Quality (CAQ) within the framework of which work began on the development of a
IQAS for the entire IPG. Basic documents were prepared, such as the “Program of Action and Strategic Lines for the
implementation of an internal system of quality assurance in Teaching at IPG” (2010) and the “Guidelines for the
implementation of the quality assurance subsystem of curricular units” ( 2010). In 2011, the IQAS-IPG reference
documents were approved: Quality Policy (ERMP Code / PG / 01‐02), Quality Manual, General Procedures Manual and
Process Map.
The Public Declaration of the IPG Quality Policy was approved in 2015 and is available on the IPG website, in a tab
dedicated to the Quality Policy. There are also some “Strategic Documents”, the Quality Manual and the Mission
statements and Institutional vision, including the IPG's Quality Policy, strategy, objectives, decision-making bodies,
approaches, documentation and other instruments regarding the form of its implementation are unequivocally explicit.
The present audit process - ASIGQ - sought to assess the efficiency of the instruments defined and in application and
the effectiveness of the system globally, in order to respond to the stated institutional objectives and to the
recertification of the system, required by IPG in 2020 (ASIGQ / 20/00017), within the scope of this report.
It should be noted that the first certification request from IQAS-IPG to A3ES dates back to 2013 (Process ASIGQ /
13/00011). After conditional certification for one and two years and the A3ES 'assessment of the follow-up reports
presented by IPG in 2015 and 2016, the institution obtained the certification for 6 years.
The IQAS-IPG is organized by processes described in the MQ, dated 2015, which includes, in addition to the Process
Map itself, the description of the bodies and the responsibilities in the field of Quality. According to this MQ, there are
three major “levels” of processes, as described in the SAR: Management Processes (strategic); Nuclear Processes and
Support Processes, covering all areas of the IPG.
The IQAS-IPG described in the SAR of the present process includes, in the submitted attachments and in the links
provided, detailed information on all procedures and workflows, as well as some revisions of the respective
instruments carried out, mostly until 2016, others later, that remain in force.
The available documentation allows us to conclude that there has been a very intense dynamic of implementation of
the IQAS-IPG since 2011, with a reduction in monitoring and evidence from 2016, but with a progressive (although
incomplete) resumption from 2018 to the present.
The information provided in the SAR, or available on the IPG website and on some of its information system platforms,
demonstrates the difficulty of modernizing the system, which was only recently resumed, given the need recognized by
the institution to review the instruments and of the system as a whole. The Strategic Plan (SP) 2019-2022 recently
approved (October 2020), after long months of discussion, proves the clear incorporation of the quality policy in the
current strategy of the institution.
In the present IQAS Assessment process, for recertification of the system, the IPG considered 2018 as the reference
year for information (statistical and other), although there is some information and subsequent reports, up to 2020,
such as the Annual Quality Balance sheet to 2018, but dated May 2020.
The IPG has a SIGQ structured and supported by fundamental documents, but some of them, fundamental, have only
recently been subject to review and updating, such as the Evaluation and Quality Council (2020). Its reconfiguration
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could give a new impetus to the dynamism of the IQAS.
In addition to the improvement measures listed in the SAR in view of revising the IQAS-IPG, the “Annual Quality
Review” mentions the need to reformulate the conceptual and documentary structure of the IQAS-IPG, with the aim of
promoting the system as a whole, namely through the revision of the Quality Assurance Policy document, in order to
align it with the new IPG strategic plan. The Annual Quality Balance for 2018 and the SAR states the need for revision
of the Quality Manual, currently in its 3rd version approved on April 13, 2015, considering the institutional strategy for
the 2019/2022 period and the Policy for the Quality Assurance.
During the visit, EAC was informed that the current presidency intends to develop a brief, concise and clear language
document that constitutes a basic tool for informing internal and external agents about quality policy and about the
structure and mechanisms of IQAS-IPG. Since there is no doubt about the existence of a formal and explicit quality
policy in the fundamental documents of the IPG, EAC recommends to ensure its effectiveness and efficiency in most
areas of activity of the institution. As concrete measures already taken in the IPG, it is worth mentioning the
aforementioned reactivation of CAQ, with the appointment of its new members in November 2020, and the
restructuring of GAQ as a support structure for the implementation and monitoring of policies in this area. In January
2021, the President responsible for presiding and coordinating the CAQ was appointed by the President, as well as the
responsible for coordinating and directing the GAQ.
We may highlight the relatively regular activity of various IQAS bodies and instances in terms of fulfilling their
responsibilities, producing reports, gathering information and indicators, carrying out, not always periodically,
satisfaction questionnaires and other monitoring activities. However, there is not an effective use of results for the
promotion of continuous improvement of the institution, because in many of them there is no critical analysis and
identification of the actions necessary for improvement. As an example, it should be noted that, when monitoring
QUAR indicators, there is no critical analysis and reflection on the results, namely on less favorable or even negative
results.
So, EAC recommends, in line with the institution's intention, an urgent review of its internal quality assurance system
and the related instruments, the dynamization of some less active bodies, motivating and mobilizing teachers and
services in a joint effort to revitalize and modernize the system as a whole.
In the short term, EAC recommends revising the Quality Manual and assessment tools, with a special focus on meta-
assessment, not as a formal exercise, but as a critical analysis process to identify weaknesses and aspects to improve,
in fact, taking advantage of the usefulness of the Annual Quality Balance.

2.2. Abrangência e eficácia dos procedimentos e estruturas de garantia da qualidade

2.2.1.1 No ensino e aprendizagem
 Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

 Substancial

2.2.1.2 Fundamentação da apreciação expressa:
 No que diz respeito aos procedimentos e estruturas de garantia da qualidade no ensino e aprendizagem, o IPG definiu

no seu Manual da Qualidade (p. 40) a unidade curricular como “vetor principal do processo de ensino e
aprendizagem”, muito mais do que o “curso” no seu todo, e que “a estratégia passa pela recolha de informação sobre
os modelos de transmissão de conhecimentos adotados por cada docente, bem como ao nível de competências
técnico-científicas adquiridas pelo estudante, entre as quais o reforço das suas próprias capacidades de
aprendizagem”. Nesta ótica, que evidencia também forte centralidade do docente no processo educativo, dispõe de
“coordenadores de unidade curricular” e tem definido o procedimento de “Garantia da Qualidade das Unidades
Curriculares” (doc. Com Código EA/01-05) que visa monitorizar “cada uma das suas componentes, nomeadamente
objetivos de aprendizagem, competências desenvolvidas, assim como a revisão, controlo e aprovação dos programas
das UC e seus resultados para melhorar e renovar a oferta formativa”.

 Além do “Guia de Funcionamento de Unidade Curricular” (GFUC – ficha com informação sobre os objetivos,
programa, bibliografia, metodologias de avaliação, em português e inglês), a análise e avaliação do funcionamento da
UC baseia-se em dados recolhidos de diversos tipos de resultados, em particular do “questionário de perceção do
estudante” sobre a UC em que está inscrito (RUC) e do Relatório de Docência (RD) elaborado pelo docente
responsável da UC, em colaboração com outros docentes da mesma (quando aplicável), sobre o funcionamento desta.
O Relatório da UC assenta fortemente nos resultados do questionário aplicado aos estudantes (inclusive em UCs de
estágio e de ensino clínico), mas a taxa de resposta é muito baixa e, por isso, nem sempre permite retirar informação
relevante ou mesmo válida. O RD é baseado essencialmente na perceção do docente sobre o funcionamento da UC e
sobre as condições de que dispôs para o efeito, não apresentando dados objetivos e analíticos sobre o
sucesso/insucesso dos estudantes, sobre a taxa de abandono ou outros fatores relevantes para os objetivos de
aprendizagem. Existe, contudo, a possibilidade de inclusão de comentários e sugestões de melhoria, mas não há
evidências de que esta seja uma prática regular de todos os docentes. Existe ainda a possibilidade de apresentação de
um “Plano de Ação” para melhoria da qualidade da UC, mas, não sendo obrigatório, está ausente de muitos dos
relatórios. 
Por sua vez, o Diretor de Curso elabora o Relatório do Curso que permite agregar toda a informação pertinente relativa
ao seu funcionamento, desde o número de inscritos e diplomados até às taxas de aprovação de inscritos e de
avaliados, atividades extracurriculares, corpo docente e identificação de boas práticas de ensino e aprendizagem
desenvolvidas pelos docentes, aferição da qualidade do ensino e do número de horas de trabalho por UC,
identificação de problemas e medidas corretivas e ações de melhoria. Existe, contudo, uma grande disparidade de
relatórios, quer na sua extensão, quer na qualidade da análise dos dados e propostas de melhoria. 

 Finalmente, o relatório é objeto de parecer de vários órgãos, nomeadamente do Conselho Pedagógico e do Conselho
Técnico-Científico das Escolas.

 Estas práticas estão enquadradas no Procedimento relativo a “Aulas – Avaliação” (Código EA/09‐01, de 2013), que
inclui as diversas ações que vão desde a distribuição de serviço docente e consequente preparação do funcionamento
de cada UC pelos respetivos docentes, até ao planeamento das aulas, publicação dos sumários, realização a avaliação
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e lançamento das notas dos estudantes.
A CAE recomenda a institucionalização de um modelo geral de relatório de unidade curricular e de ciclo de estudos,
válido para todos, que inclua, com caráter de obrigatoriedade, não só a sistematização dos dados, como também a sua
análise crítica e propostas de ações para a melhoria do curso. Estas propostas deverão ser monitorizadas pelos
órgãos de gestão do IPG, a indicar pela sua presidência.
O IPG tem publicado em Diário da República (DR) um “Regulamento escolar” dos primeiros ciclos de estudos (2010) e
um “Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação (2011), assim como um Regulamento Geral de Estágios e Projetos de
1º ciclo” (2011, revisto em 2017) e de “Fim de Curso” (2014). 
Existe procedimento relativo à Seleção e Admissão de Estudantes ao Ensino Superior (Código - RSE/01-04, datado de
2011), aplicável às várias vias de ingresso nos 1ºs ciclos ao abrigo de concursos especiais (já que o regime geral está
regulado pela tutela) e aos segundos ciclos, e consequente Procedimento de matrícula/inscrição de estudantes
(Código EA/02-02), também datado de 2011. Não foram encontradas evidências de alteração de procedimentos, nos
vários regulamentos, decorrente das alterações legislativas mais recentes. A CAE recomenda a atualização e melhoria
destes documentos.
O IPG tem publicadas algumas Estatísticas de Novos Estudantes e de Graduados, as últimas das quais relativas a
2018. Dispõe de gabinetes de estágios e saídas profissionais (GESP) nas escolas para apoio à inserção na vida ativa
dos seus diplomados. O IPG formalizou, para apoio ao emprego dos diplomados do IPG, um “Procedimento para
Inserção na Vida Ativa” (elaborado em 2011 e revisto em 2016 – Código EA/06-03). A CAE recomenda uma produção
anual regular das estatísticas acima referidas, uma maior transversalidade do GESP, tirando partido das boas práticas
e experiências adquiridas neste domínio, alargando a sua área de atuação para poder monitorizar o percurso dos
diplomados no mercado de trabalho, produzindo estudos sobre a relação (ou não) do seu desempenho com a
formação obtida no IPG. A CAE recomenda ainda que o IPG produza análises com base em resultados de outros
instrumentos de monitorização dos processos, como são os relatórios de satisfação de utentes dos serviços, com a
periodicidade definida, para apoio à definição de políticas e transparência do funcionamento institucional. 
O IPG tem um Provedor do Estudante e o âmbito da sua atividade está regulamentada. 
No que diz respeito à formação não conferente de grau, esta está focada nos CTeSP’s e na formação de professores,
esta última no quadro do Centro de Formação Contínua de professores. São ainda referidas, no âmbito da UDI, pós-
graduações, mas o Balanço da Qualidade assume não ter havido nenhuma desde 2014 e também não há evidências de
que tenham sido realizados cursos de formação especializada.
Em suma, o IPG tem definidos diversos procedimentos formais relativos ao processo de ensino-aprendizagem, realiza
relatórios de unidades curriculares e de curso com regularidade nos últimos anos, mas ainda não evidencia a adoção
comprovada e regular de medidas resultantes das análises dos RFUC e dos RDC. A CAE recomenda a sistematização
das dificuldades encontradas e a definição de planos de ação que sejam monitorizados na ótica da melhoria contínua.

2.2.1.2 Grounds for the judgement issued by the Auditing Team:
Regarding quality assurance procedures and structures in teaching and learning, the IPG defined in its Quality Manual
(p. 40) the curricular unit as the “main vector of the teaching and learning process”, much more than the “Course” as a
whole. It also declares that “the strategy involves collecting information on the models of knowledge transmission
adopted by each teacher, as well as the level of technical-scientific skills acquired by the student, including the
strengthening of their own learning capabilities ”. In this perspective, which also highlights the teacher's strong
centrality in the educational process, there are “course unit coordinators” and a “Quality Assurance of Course Units”
procedure (doc. with code EA / 01-05), which aims to monitor “Each of its components, namely learning objectives,
developed skills, as well as the review, control and approval of the UC programs and their results to improve and
renew the training offer”.
In addition to the “Course Unit Operation Guide” (GFUC - form with information on the objectives, program,
bibliography, evaluation methodologies, in Portuguese and English), the analysis and evaluation of the functioning of
the UC is based on data collected from different types of results, in particular the “student perception questionnaire”
on the UC in which he is enrolled (RUC) and the Teaching Report (RD) prepared by the responsible professor of the UC,
in collaboration with other teachers of the same (when applicable) , on how it works.
The course unit Report relies heavily on the results of the questionnaire to students (including internship and clinical
teaching course units), but the response rate is very low and, therefore, does not always allow the removal of relevant
or even valid information. The Teaching Report is based essentially on the teacher's perception of the functioning of
the course unit and on the conditions available. It does not provide data and analytics on the students' success /
failure, on the dropout rate or other factors relevant to the objectives of learning. There is, however, the possibility of
including comments and suggestions for improvement, but there is no evidence that this is a regular practice for all
documents. There is also the possibility of presenting an “Action Plan” to improve the quality of the UC, but, although
it is not mandatory, it is absent from many of the reports.
The Course Director prepares the Course Report that allows aggregating all relevant information regarding its
functioning, including the number of enrolled and graduates, the enrollment and appraisal approval rates,
extracurricular activities, faculty and identification good teaching and learning practices developed by teachers,
assessment of the quality of teaching and the number of hours worked per course unit, identification of problems and
corrective measures and improvement actions. However, there is a great disparity in reports, both in terms of length
and quality of data analysis and proposals for improvement.
Finally, the report is subject to the opinion of several bodies, namely the Pedagogical Council and the Schools'
Technical-Scientific Council.
These practices are framed in the Procedure related to “Classes - Evaluation” (Code EA / 09‐01, 2013), which includes
the various actions that range from the distribution of teaching service and the consequent preparation of the
functioning of each UC by the respective teachers, up to the planning of classes, publication of summaries, carrying
out the evaluation and launching students' grades.
EAC recommends the institutionalization of a general model of curricular unit and study cycle reports, valid for all,
which includes, as a mandatory character, not only the systematization of the data, but also its critical analysis and
proposals for actions to improving the course. These proposals should be monitored by the IPG management bodies,
to be indicated by its presidency.
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The IPG has published in “Diário da República” (DR) a “School Regulation” for the first cycles of studies (2010) and a
“Regulation for Postgraduate Courses (2011), as well as a General Regulation for Internships and 1st Cycle Projects.
”(2011, revised in 2017) and“ End of Course ”(2014).
There is a procedure for the Selection and Admission of Students to Higher Education (Code - RSE / 01-04, dated 2011),
applicable to the various entry routes in the 1st cycles under special competitions (since the general regime is
regulated by the tutelage ) and the second cycles, and the consequent student enrollment / enrollment procedure
(Code EA / 02-02), also dated 2011. There was no evidence of changes in procedures in the various regulations,
resulting from the most recent legislative changes. EAC recommends updating and improving these documents.
The IPG has published some Statistics for New Students and Graduates, the last of which are related to 2018. It has
internships and job opportunities (managed by GESP) in schools to support the insertion in the active life of its
graduates. The IPG formalized, to support the employment of IPG graduates, a “Procedure for Insertion in Active Life”
(prepared in 2011 and revised in 2016 - Code EA / 06-03). EAC recommends a regular annual production of the
aforementioned statistics, a greater transversality of GESP, taking advantage of the good practices and experiences
acquired in this field, expanding its area of   activity to be able to monitor the course of graduates in the labor market,
producing studies on the relationship (or not) of its performance with the training obtained at IPG. EAC also
recommends that the IPG produce analyzes based on the results of other process monitoring instruments, such as the
service users' satisfaction reports, with defined frequency, to support the definition of policies and transparency of
institutional functioning.
IPG has a Student Ombudsman and the scope of its activity is regulated.
With regard to non-degree training, this is focused on CTeSP’s and teacher training, the latter within the framework of
the Center for Continuing Teacher Education. Postgraduate studies are also mentioned in the scope of the UDI, but the
Quality Balance assumes that there has been none since 2014 and there is also no evidence that specialized training
courses have been carried out.
In summary, the IPG has defined several formal procedures related to the teaching-learning process, reports on
curricular units and courses regularly in recent years, but it still does not show the proven and regular adoption of
measures resulting from the analyzes of the curricular units functionning report the course director report. EAC
recommends systematizing the difficulties encountered and defining action plans that are monitored from the
perspective of continuous improvement.

2.2.2.1 Na investigação e desenvolvimento / Investigação orientada e desenvolvimento profissional de alto nível
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Parcial

2.2.2.2 Fundamentação da apreciação expressa:
No contexto do SIGQ na área da investigação e desenvolvimento, sobressai a criação em 2007 de uma Unidade de
Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI) cujos estatutos estão publicados em DR (2015). Nos termos do
RAA, a criação deste Centro “permitiu alargar as redes colaborativas, nacionais e internacionais, para as atividades de
I&D&I, integrando transversalmente as áreas científicas das Licenciaturas e Mestrados do IPG, bem como o processo
formativo dos docentes”. No entanto, o RAA realça apenas e vagamente que “as tarefas de investigação dos
estudantes têm contribuído para promover a ciência, em coautoria com os investigadores, quer na publicação, quer na
realização e projetos científicos”. Consultada a listagem dos membros deste Centro, a CAE verificou que esta remonta
a 2016, não incluindo informação objetiva sobre a avaliação recente, nem sobre a evolução do número de
investigadores e respetivas qualificações nos anos mais recentes (2016-2020).
A UDI dispõe de um Projeto Estratégico (2015-2018) que desenvolve e atualiza os objetivos estratégicos definidos para
o quadriénio 2011-2014, tendo em vista a “constituição de redes regionais, nacionais e internacionais com as quais se
pretende promover essa ligação por via da Investigação e Desenvolvimento”. A CAE não encontrou evidências de
redes internacionais significativas. Este plano estratégico definiu como objetivos: “Promover a realização de
investigação e o apoio e participação em instituições científicas; A transferência e valorização económica do
conhecimento científico e tecnológico; A realização de ações de formação pós‐graduada e profissional, de atualização
de conhecimentos; A prestação de serviços à comunidade e de apoio ao desenvolvimento; Estimular a inovação e o
empreendedorismo”. A CAE também não encontrou evidências sobre a implementação de mecanismos suficientes
para concretizar alguns destes objetivos. Os projetos de investigação (8) identificados na página da UDI têm a data de
termo em 2016 e um em 2017 e o Plano Estratégico da UDI ainda não foi ainda atualizado para o quadriénio 2019-2022.
A UDI ainda revela alguma indefinição na estrutura organizacional (referido no RA-2019), o que talvez explique as
dificuldades da sua ligação às Escolas e Serviços do IPG. De facto, o RA-IPG-2019 indica ser “pouca” a “vontade de
colaboração das unidades orgânicas do IPG no trabalho desenvolvido pela UDI”. Refere também haver “Falta de apoio
e colaboração dos gabinetes de serviços comuns do IPG com o trabalho desenvolvido pela UDI”, assim como
“Indefinição relativa à gestão da transferência do conhecimento e tecnologia que deveria ser suporte desta atividade,
que é uma das competências da UDI, em termos institucionais e de SGQ; As Escolas não aceitarem a gestão da UDI na
área da transferência do conhecimento”. Estas dificuldades deverão ser objeto de clarificação interna, no quadro do
PE do IPG e da revisão do Plano Estratégico da própria unidade, para que a UDI, enquanto entidade agregadora das
áreas de investigação da instituição, possa integrar-se no SIGQ. 
Como forma de estímulo à prática da investigação dos seus docentes, o IPG instituiu a possibilidade de candidatura
destes a apoios financeiros para participação em “Eventos Científicos e Produção Científica”, sujeita a procedimentos
formais (Código IDTT/03-02 – datado de 2014 e revisto em 2018), sendo as verbas atribuídas pelo próprio IPG e não por
financiamento competitivo. Este apoio tem sido usado essencialmente como incentivo à promoção das práticas de
investigação e publicação dos docentes do IPG, incentivo que a CAE vê como positivo.
O IPG publica uma revista científica digital – Egitania Scientia – que acolhe publicações de todas as áreas científicas
do Instituto. Está indexada em algumas bases de dados, segundo informação da respetiva página.
O IPG dispõe de um Regulamento da propriedade intelectual – datado de 2011 e publicado em DR nesse ano, assim
como uma “proposta de Regulamento de Estatuto de Bolseiro de Investigação do Instituto Politécnico da Guarda. A
CAE não encontrou evidência da sua aprovação e vigência.
A CAE recomenda a definição de uma política clara para a área da investigação, com identificação dos mecanismos e



23/08/2021 ASIGQ/20/00017 — Relatório final da CAE

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b06705af-9c8c-08eb-beeb-5e1f041e1470&formId=961054c8-0119-2b3f-c4cc-6… 7/23

instrumentos necessários à sua integração plena no SIGQ, assim como a implementação de mecanismos de exigência
de qualidade que garantam o reconhecimento por agências avaliadoras externas, em particular pela FCT.

2.2.2.2 Grounds for the judgement issued by the Auditing Team:
In the context of IQAS in the   research and development area, the creation in 2007 of a Research Unit for the
Development of the Interior (UDI) stands out, whose statutes are published in DR (2015). Under the terms of the SAR,
the creation of this Center "allowed to expand the collaborative networks, national and international, for the activities
of R&D&I, integrating transversally the scientific areas of the Bachelor's and Masters of IPG, as well as the training
process of the teachers". However, the SAR stresses only and vaguely that "the research tasks of students have
contributed to promoting science, in co-authorship with researchers, both in publication and in the realization and
scientific projects". After consulting the list of members of this Center, EAC found that it dates back to 2016, not
including objective information on the recent evaluation, nor on the evolution of the number of researchers and their
respective qualifications in the most recent years (2016-2020).
The UDI has a Strategic Project (2015-2018) that develops and updates the strategic objectives defined for the 2011-
2014 quadrennium, with a view to “constituting regional, national and international networks with which it is intended
to promote this connection through Research and Development ”. EAC found no evidence of significant international
networks. This strategic plan defined the following objectives: “Promote research and support and participation in
scientific institutions; The transfer and economic enhancement of scientific and technological knowledge; Conducting
postgraduate and professional training activities, updating knowledge; Provision of community services and
development support; Stimulate innovation and entrepreneurship ”. EAC also found no evidence on the
implementation of sufficient mechanisms to achieve some of these objectives. The research projects (8) identified on
the UDI page have an end date in 2016 and one in 2017 and the UDI Strategic Plan has not yet been updated for the
2019-2022 quadrennium.
The UDI still reveals some uncertainty in the organizational structure (referred to in RA-2019), which perhaps explains
the difficulties of its connection to the IPG Schools and Services. In fact, the RA-IPG-2019 indicates that the
“willingness for collaboration of the IPG organic units in the work developed by the UDI” is “little”. He also mentions
“Lack of support and collaboration of the common services offices of the IPG with the work developed by the UDI”, as
well as “Indefinition regarding the management of the transfer of knowledge and technology that should support this
activity, which is one of the competences of the UDI, in institutional and QMS terms; Schools do not accept UDI
management in the area of   knowledge transfer ”. These difficulties should be subject to internal clarification, within the
framework of the EP of the IPG and the revision of the Strategic Plan of the unit itself, so that the IDU, as an aggregator
of the institution's research areas, can integrate itself in the IQAS.
As a way of stimulating the research practice of its teachers, the IPG instituted the possibility of applying for financial
support to participate in “Scientific Events and Scientific Production”, subject to formal procedures (Code IDTT / 03-02
- dated 2014 and revised in 2018), the funds being allocated by the IPG itself and not by competitive financing. This
support has been used essentially as an incentive to promote the research and publication practices of IPG teachers,
an incentive that EAC sees as positive.
The IPG publishes a digital scientific journal - Egitania Scientia - which hosts publications from all scientific areas of
the Institute. It is indexed in some databases, according to information on the respective page.
The IPG has an Intellectual Property Regulation - dated 2011 and published in the DR in that year, as well as a
“proposal for a Regulation of the Research Fellow Status of the Polytechnic Institute of Guarda. EAC found no
evidence of its approval and validity.
EAC recommends the definition of a clear policy for the research area, with the identification of the mechanisms and
instruments necessary for its full integration in the IQAS, as well as the implementation of mechanisms for quality
requirements that guarantee recognition by external evaluating agencies, in particular by FCT.

2.2.3.1 Na colaboração interinstitucional e com a comunidade
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Substancial

2.2.3.2 Fundamentação da apreciação expressa:
Nesta vertente, o IPG assumiu como “prioridade estratégica” o “reforço da sua ligação com a região” em diversos
planos. Elenca como ações para concretizar esse reforço de ligação o “estabelecimento de convénios, protocolos,
parcerias, contratos de prestação de serviços, dinamização de redes de cooperação, mobilidade de recursos materiais
e imateriais”. A lista de acordos e convénios está disponível online, ainda que não apresentando os resultados
concretos de muitos deles.
A colaboração interinstitucional e com a comunidade é realizada com recurso a estruturas específicas: para a
dinamização de atividades culturais e desportivas o IPG dispõe do Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD);
para a ligação a “diversas tipologias de organizações” tendo em vista a realização de estágios e emprego socorre-se
do GESP; para a investigação, empreendedorismo e transferência de conhecimento conta com a UDI; para a
internacionalização e mobilidade académica apoia-se no Gabinete de Mobilidade e Cooperação. Os relatórios
facultados à CAE não incluem dados e indicadores muito concretos sobre o impacto da sua atividade, nem sobre os
mecanismos instituídos nos últimos anos para garantir a melhoria contínua dos seus procedimentos. 
O IPG detém ainda uma estrutura de acolhimento de empresas e empreendedorismo denominada Policasulos. A
prestação de serviços é enquadrada regulamentarmente, provando a sua importância para o IPG, assim como o
desenvolvimento de projetos e estudos, valorizados por via da avaliação de desempenho dos docentes e de benefícios
decorrentes dos overheads. A monitorização das prestações de serviços e do trabalho dos estagiários é realizada
através de questionários de satisfação/avaliação, cujo modelo foi facultado à CAE. Contudo, não foram encontradas
evidências do tratamento regular dos seus resultados, de identificação e monitorização de medidas de melhoria.
Existem procedimentos definidos e diversos formulários, mas são muito escassos os relatórios que evidenciem a sua
efetiva concretização e os seus resultados. A CAE recomenda a institucionalização de procedimentos e práticas de
ligação à sociedade que potenciem o reforço do papel do IPG na região.
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2.2.3.2 Grounds for the judgement issued by the Auditing Team:
In this domain, the IPG assumed as “strategic priority” the “reinforcement of its connection with the region” in several
plans. Listed as actions to achieve this reinforcement of connection the “establishment of covenants, protocols,
partnerships, service provision contracts, dynamization of cooperation networks, mobility of material and immaterial
resources”. The list of agreements and arrangements is available online, although it does not show the concrete
results of many of them.
Interinstitutional and community collaboration is carried out using specific structures: for the promotion of cultural
and sports activities, the IPG has a Training, Culture and Sport Office; to connect to “different types of organizations”
with a view to carrying out internships and employment, use GESP; for research, entrepreneurship and knowledge
transfer it counts on UDI; for internationalization and academic mobility it relies on the Mobility and Cooperation
Office. The reports provided to the EAC do not include very concrete data and indicators on the impact of its activity,
nor on the mechanisms established in recent years to ensure the continuous improvement of its procedures.
IPG also has a structure for hosting companies and entrepreneurship called Policasulos. The provision of services is
regulated, proving its importance for the IPG, as well as the development of projects and studies, valued through the
evaluation of teachers' performance and benefits resulting from overheads. Monitoring of the provision of services and
the work of trainees is carried out through satisfaction / evaluation questionnaires, the model of which was provided to
EAC. However, there was no evidence of regular treatment of their results, identification and monitoring of
improvement measures.
There are defined procedures and different forms, but there are very few reports that show its effective implementation
and results. EAC recommends the institutionalization of procedures and practices of connection to society that
enhance the strengthening of the role of the IPG in the region.

2.2.4.1 Nas políticas de gestão do pessoal
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Substancial

2.2.4.2 Fundamentação da apreciação expressa:
No plano da Organização e Gestão Interna (Eixo 5), o IPG assume no seu PE 2019-2022 que irá programar a
modernização administrativa e técnica e a correspondente requalificação dos técnicos, arquitetar um modelo eficiente
da organização do trabalho, desenvolver e adequar os modelos de avaliação de docentes ao nível técnico-científico,
pedagógico e organizacional, bem como assegurar a manutenção e desenvolvimento de infraestruturas e de
equipamentos mais adequadas às Escolas e à qualidade da formação. No SIGQ, o Processo RH V3-R09 integra as
atividades associadas à gestão dos recursos Humanos.
O CSC estabelece os “critérios gerais de recrutamento do pessoal docente”, de distribuição de serviço docente nas
Escolas, cabendo ao Presidente a decisão sobre a contratação de pessoal. Nas UO, as propostas são elaboradas pelos
coordenadores das UTC. O recrutamento está regulado (regulamentos para “Contratação de Pessoal Docente de
Carreira”, para o pessoal “especialmente contratado”, para “atribuição do título de especialista”). Existem também
Regulamentos de Bolsas de Investigação, de equiparação a bolseiro, de prestação de serviço docente, de Propriedade
Intelectual e de prestação de serviços à Comunidade. 
Em termos de motivação do pessoal, existem evidências de reconhecimento para Pessoal Docente (PD), incluindo
uma conta corrente resultante de atividades de investigação e de prestações de serviços, e prémios de produção
científica que o docente pode aplicar de forma regulamentada. Contudo, o próprio IPG reconhece que deve melhorar a
“motivação de docentes para colaborar mais no SIGQ e para a adoção de metodologias mais centradas na
aprendizagem pelo estudante, que pode resultar de ações de formação pedagógica” e melhorar o “O modelo de
valorização do mérito do trabalho”. Na análise SWOT da UDI (RA-2019) vem referida a “Redução do apoio interno à
investigação” e o Balanço Anual da Qualidade apresenta uma redução acentuada nas dispensas de serviço docente.
O IPG assume a necessidade de revisão do regulamento de avaliação do desempenho de pessoal docente e do
regulamento de recrutamento de pessoal de carreira. Identifica como ponto fraco que a “articulação entre os sistemas
de avaliação de desempenho e o SIGQ continua a ser exigente, tornando difícil a gestão de recursos humanos e a
assunção de uma cultura de qualidade institucional”. Foram concluídos 3 ciclos de avaliação do desempenho docente,
estando a ser concluído o ciclo de 2016-2018. Como tem havido dificuldades na elaboração e resultados dos
inquéritos pedagógicos, na ADD 2016-2018 foi decido pelo Presidente que todos os docentes tivessem pontuação
máxima nesse critério. Também foi, entretanto, implementada a avaliação de docentes a tempo parcial, sendo
assumida, contudo, a necessidade de revisão.
Têm sido realizadas formações para PD e PND, incluindo em plataformas informáticas, inglês e inovação pedagógica
(Demola em implementação). Reconhecendo que são reduzidas e irregulares, o IPG identifica, no RAA, a necessidade
de "reforço de formação especializada para docentes em aspetos relacionados com o I&D e qualificação de recursos
humanos para constituição de equipas capacitadas para as candidaturas”. Não há ainda um plano de formação
estruturado para PD ou PND. 
O IPG reconhece haver áreas fundamentais de alguns CE carenciadas em corpo docente qualificado, que exigem a
elaboração de um Plano estruturado de contratação e retenção de doutores e especialistas. No RA-IPG-2019 (de
out.2020), o IPG assume que o critério da “qualificação do corpo docente” ainda não se encontra cumprido conforme a
legislação, facto que deverá ter correção urgente. De qualquer forma, o número de doutores e especialistas aumentou
em 19/20. 
O IPG tem desde 2012 e com atualização regular (a última de março de 2020) um Manual de Acolhimento e Integração
do Docente, mas não há referência a procedimento similar para PND.
No RA-IPG-2019, a maioria dos Serviços refere como ponto fraco a falta de RH: alguns indicam também falta de
formação técnica especializada, a UDI não possui pessoal qualificado para o apoio, o Centro de Informática tem RH
limitados, assim como o GAQ.
Existem alguns procedimentos de garantia da qualidade para a gestão de pessoal, embora a informação recolhida nem
sempre seja usada para a gestão e, apesar dos processos serem suficientes para identificar instâncias de qualidade
deficiente, não o são sempre para a melhoria continua e mudança.
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2.2.4.2 Grounds for the judgement issued by the Auditing Team:
In terms of Organization and Internal Management (Annex 5), the IPG assumes in its PE 2019-2022 that it will plan the
administrative and technical modernization and the corresponding requalification of technicians, devise an efficient
model of work organization, develop and adapt the models evaluation of teachers at the technical-scientific,
pedagogical and organizational level, as well as ensuring the maintenance and development of infrastructures and
equipment best suited to Schools and the quality of training. Regarding IQAS, the RH V3-R09 Process integrates the
activities associated with the management of Human resources.
The CSC establishes the “general criteria for the recruitment of teaching staff”, for the distribution of teaching service
in Schools, and the President is responsible for deciding on the hiring of staff. In OUs, proposals are prepared by UTC
coordinators. Recruitment is regulated (regulations for “Hiring Career Teaching Staff”, for “specially hired” staff, for
“attributing the title of specialist”). There are also
Regulations for Research Grants, equivalent to scholarship holders, provision of teaching services, Intellectual
Property and provision of services to the Community.
In terms of staff motivation, there is evidence of recognition for Teaching Staff (TS), including a current account
resulting from research activities and the provision of services, and awards for scientific production that teachers can
apply in a regulated manner. However, IPG itself recognizes that it must improve the “motivation of teachers to
collaborate more in IQAS and for the adoption of methodologies more focused on learning by the student, which can
result from pedagogical training actions” and improve the “The model for valuing the merit of work ”. The SWOT
analysis of the UDI (RA-2019) refers to the “Reduction of internal support for research” and the Annual Quality Balance
presents a marked reduction in the dismissal of teaching service.
IPG assumes the need to revise the regulations for evaluating the performance of teaching staff and the regulations for
the recruitment of career personnel. It identifies as a weak point that “the articulation between the performance
evaluation systems and the IQAS continues to be demanding, making the management of human resources and the
assumption of a culture of institutional quality difficult”. 3 cycles of teacher performance evaluation were concluded,
and the 2016-2018 cycle is being concluded. As there have been difficulties in the preparation and results of
pedagogical surveys, in the 2016-2018 ADD it was decided by the President that all teachers had a maximum score in
this criterion. However, the evaluation of part-time teachers was also implemented, however, the need for revision was
assumed.
Training courses for teaching staff and administratif staff have been carried out, including on computer platforms,
English and pedagogical innovation (Demola being implemented). Recognizing that they are small and irregular, the
IPG identifies, in the RAA, the need for "reinforcement of specialized training for teachers in aspects related to R&D
and qualification of human resources to form qualified teams for applications." There is still no plan structured training
program for teachins staff or administratif staff.
The IPG recognizes that there are fundamental areas of some study cycles lacking qualified teaching staff, which
require the elaboration of a structured Plan for hiring and retaining doctors and specialists. In RA-IPG-2019 (from
Oct.2020), the IPG assumes that the criterion of “qualification of the teaching staff” is still not fulfilled according to the
legislation, a fact that must be urgently corrected. In any case, the number of doctors and specialists increased by
19/20.
Since 2012 and with regular updating, the IPG has a Manual for the Reception and Integration of Teachers, but there is
no reference to a similar procedure for administratif staff.
In RA-IPG-2019, the majority of the Services mention the lack of HR as a weak point: some also indicate a lack of
specialized technical training, the UDI does not have qualified personnel for support, the Computer Center has limited
HR, as well as the GAQ.
There are some QA procedures for personnel management, although the information collected is not always used for
management and, although the processes are sufficient to identify instances of poor quality, they are not always for
continuous improvement and change.

2.2.5.1 Nos Serviços de Apoio
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Parcial

2.2.5.2 Fundamentação da apreciação expressa:
Os Serviços de Apoio estão integrados no Sistema no Processo Recursos Materiais V3-R10 e associados ao Eixo
Estratégico 5 “Organização e Gestão Interna” cujos objetivos se refletem também no QUAR, concebido para avaliar o
desempenho dos serviços.
O IPG tem gabinetes para a intervenção em diferentes áreas: Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ); Gabinete de
Mobilidade e Cooperação (GMC); Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD); Gabinete de Informação e
Comunicação (GIC); Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamentos (GIME); Gabinete de Estágios e Saídas
Profissionais (GESP). Os estatutos do IPG consideram a UED – Unidade de Ensino a Distância que ainda não foi
concretizada. O Portal do IPG e o RA-IPG- 2019 também apresentam um Serviço de Mediação Intercultural, mas não é
referido como Serviço no RAA, nem é claro como funciona a monitorização e avaliação. Durante a visita foi confirmada
à CAE a existência desta estrutura, mas não identificadas as suas funções e ligação ao GMC.
O IPG dispõe ainda de duas unidades funcionais, os Serviços de Ação Social (SAS) e a Biblioteca. No Plano de
Atividades-2020 o IPG refere que pretende melhorar a eficiência e sustentabilidade dos SAS, tendo ficado claro na
visita que a gestão de alojamentos e de outros apoios sociais exige do IPG abordagens mais estruturadas, em especial
para os estudantes deslocados nacionais, internacionais e de mobilidade (esp. Erasmus), incluindo Programas de
acolhimento. Relativamente à Biblioteca, no PA-IPG-2020 está assumida a necessidade de “desenvolver a gestão
integrada dos recursos e suas extensões e melhorar o acervo bibliográfico”. Nas reuniões ficou evidente a
necessidade de melhorar a interligação entre a Biblioteca e o Centro de Documentação – Biblioteca Digital, entre o
GESP e o GMC na gestão de estágios internacionais e, em geral, uma melhor colaboração entre todos os serviços.
O RA-IPG integra os relatórios parciais de alguns serviços, com ações previstas e grau de concretização de metas,
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análise SWOT e reflexão crítica. A CAE recomenda que o Plano de Atividades garanta maior interligação dos pontos
fracos e metas não atingidas, constantes em relatórios anteriores, com os planos de ação para o ciclo seguinte e o
alinhamento com o QUAR. A maioria dos serviços não integra, nos relatórios, a avaliação da satisfação, nem
resultados de reclamações, sugestões e elogios. Por outro lado, há serviços que ainda não elaboram Planos ou
Relatórios. A CAE recomenda maior atenção a estes aspetos, essenciais à reflexão crítica e à promoção de ações de
melhoria.
No RAA é identificado como ponto forte a “análise e avaliação regular do funcionamento dos serviços prestados pelas
UF”. Contudo, apesar do procedimento CIGI/01-03 referir que são realizados anualmente inquéritos, não existem
evidências de que essa periodicidade de auscultação está a ser cumprida e o IPG reconhece essa necessidade. O
último relatório de avaliação de satisfação do Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD) no portal é de 2012. O
Balanço da Qualidade 2018 faz referência a satisfação apenas com alguns serviços. Recentemente foi adquirido
software de questionários, que pretende tornar mais eficiente estes processos. Há serviços como o das Bibliotecas
que no portal remetem para http://sgd.ipg.pt/, não disponível.
O Portal e-GESP@IPG surge como sendo apenas da ESTG e há pouca interação com gabinetes similares das várias
UO. No RA- 2019, e confirmado durante a visita, o IPG reconhecer haver falta de recursos para a área da
empregabilidade, incluindo um plataforma de gestão das ofertas e procura e a necessidade de rever o portal.
No RAA o IPG também identifica a oportunidade de melhorar, entre outros aspetos, ”A flexibilidade no planeamento de
ações de melhoria face aos resultados de inquéritos e de relatórios produzidos” e a necessidade de “promover a
desmaterialização dos fluxos de informação e gerar comunicação imediata entre serviços e com utilizadores”.
O Relatório de Atividades IPG-2019 reflete a inatividade do GAQ, com várias ações previstas e metas não atingidas,
como a elaboração do Relatório de Ensino e Aprendizagem 2017/2018; o inquérito por questionário aos Novos
Estudantes 2019/2020; a elaboração e aplicação de inquérito por questionário: Clima Organizacional - Avaliação do
Grau de Satisfação dos Colaboradores; a revisão do documento Manual da Qualidade.
A CAE recomenda que a retoma do trabalho regular do GAQ seja feita em colaboração com outros serviços.

2.2.5.2 Grounds for the judgement issued by the Auditing Team:
The Support Services are integrated in the System in the Material Resources Process V3-R10 and associated with
Strategic Axis 5 “Organization and Internal Management” whose objectives are also reflected in the QUAR, designed to
assess the performance of the services.
IPG has offices for intervention in different areas: Office for Evaluation and Quality (GAQ); Mobility and Cooperation
Office (GMC); Training, Culture and Sport Office (GFCD); Information and Communication Office (GIC); Installations,
Maintenance and Equipment Office (GIME); Office of Internships and Professional Opportunities (GESP). The IPG
statutes consider the UED - Distance Learning Unit that has not yet been implemented. The IPG Portal and the RA-IPG-
2019 also feature an Intercultural Mediation Service, but it is not referred to as a Service in the RAA, nor is it clear how
monitoring and evaluation works. During the visit, EAC confirmed the existence of this structure, but its functions and
link to the GMC were not identified.
IPG also has two functional units, the Social Action Services (SAS) and the Library. In the Plan of Activities-2020, the
IPG states that it intends to improve the efficiency and sustainability of the SAS, having made it clear in the visit that
the management of accommodation and other social support requires more structured approaches from the IPG,
especially for national and international displaced students and mobility (especially Erasmus), including reception
programs. Regarding the Library, in PA-IPG-2020 the need to “develop the integrated management of resources and
their extensions and improve the bibliographic collection” is assumed. At the meetings, there was an evident need to
improve the interconnection between the Library and the Documentation Center - Digital Library, between GESP and
GMC in the management of international internships and, in general, better collaboration between all services.
RA-IPG integrates the partial reports of some services, with planned actions and degree of achievement of goals,
SWOT analysis and critical reflection. EAC recommends that the Activity Plan ensures greater interconnection of
weaknesses and unmet goals, as stated in previous reports, with action plans for the next cycle and alignment with
QUAR. Most services do not include satisfaction assessment in the reports or the results of complaints, suggestions
and compliments. On the other hand, there are services that do not yet prepare Plans or Reports. EAC recommends
greater attention to these aspects, which are essential for critical reflection and the promotion of improvement actions.
In the SAR, the “regular analysis and evaluation of the functioning of the services provided by the UF” is identified as a
strong point. However, although procedure CIGI / 01-03 states that surveys are carried out annually, there is no
evidence that this consultation periodicity is being complied with and the IPG recognizes this need. The last
satisfaction assessment report of the Training, Culture and Sport Office (GFCD) on the portal is from 2012. The 2018
Quality Balance mention satisfaction with only a few services. Recently, questionnaire software was purchased, which
aims to make these processes more efficient. There are services such as the Libraries that in the portal refer to
http://sgd.ipg.pt/, not available.
The e-GESP @ IPG Portal appears to belong only to ESTG and there is little interaction with similar offices in the
various OUs. In RA-2019, and confirmed during the visit, the IPG acknowledged that there was a lack of resources in
the area of   employability, including a supply and demand management platform and the need to review the portal.
In the SAR, the IPG also identifies the opportunity to improve, among other aspects, "The flexibility in planning
improvement actions in view of the results of surveys and reports produced" and the need to "promote the
dematerialization of information flows and generate immediate communication. between services and with users ”.
The IPG-2019 Activity Report reflects GAQ's inactivity, with several actions foreseen and unmet goals, such as the
preparation of the 2017/2018 Teaching and Learning Report; the New Students 2019/2020 questionnaire survey; the
elaboration and application of a questionnaire survey: Organizational Climate - Evaluation of the Employee Satisfaction
Degree; the revision of the QM document.
EAC recommends the resuming GAQ work in collaboration with other services.

2.2.6.1 Na internacionalização
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

Substancial
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2.2.6.2 Fundamentação da apreciação expressa:
Os vetores essenciais da internacionalização do IPG são a mobilidade e a investigação. O RAA assume que a
internacionalização permite a aquisição de competências diversas, especialmente uma melhor preparação e
integração na vida ativa, a melhoria da qualidade do ensino e promove uma melhor inserção e participação da
instituição no espeço europeu de ensino superior.
De acordo com o recente PE, a estratégia de internacionalização assenta em três objetivos principais: “Participação
em atividades internacionais de ensino”, na “Promoção da mobilidade internacional de pessoas e partilha de
conhecimento” e no “Desenvolvimento de redes e projetos de cooperação internacionais de investigação”.
A CAE reconhece que esta estratégia é clara e pode ser adequada à instituição, mas não coloca o foco na aquisição de
competências e de experiências internacionais por parte de um grande número de estudantes, nomeadamente
portugueses. Durante a visita, a CAE ouviu estudantes com experiências de mobilidade internacional que
reconheceram a valorização institucional dessa experiência, mas os números são ainda reduzidos. Existem
debilidades no que diz respeito às condições de acolhimento dos estudantes internacionais de grau, aspeto que
deverá merecer atenção e medidas por parte do IPG.
No SIGQ, a internacionalização aparece como um subprocesso-chave, que o MQ desenvolve através da mobilidade
internacional das pessoas e a participação em projetos internacionais. Deste modo, o MQ centra-se em alguns dos
aspetos estratégicos da internacionalização estabelecidos pela instituição.
O IPG tem um regulamento de mobilidade internacional para estudantes, docentes e não docentes. A mobilidade é
gerida pelo GMC, que coordena os programas de mobilidade, tanto nacional como internacional. Dispõe de
procedimentos em que são descritos processos, responsabilidades, requisitos e indicadores de qualidade, embora a
maioria dos indicadores utilizados não sejam objeto de uma reflexão crítica aprofundada, que permita identificar as
fraquezas e definir caminhos para as ultrapassar. No caso dos estudantes OUT, utilizam como indicador o índice de
satisfação do estudante, mas não no caso dos estudantes IN. São registadas as atividades de mobilidade, embora nem
sempre se usem os documentos específicos do SIGQ. Os docentes e os não docentes em mobilidade apresentam um
relatório das atividades realizadas e respondem a um questionário de satisfação. Os estudantes IN e OUT recebem
reconhecimento académico dos seus períodos de mobilidade.
O RAA declara que, em função dos resultados obtidos, podem ser estabelecidos planos de melhoria contínua e
aplicação de boas práticas, mas não identifica qual o mecanismo nem se este obedece a procedimentos previamente
definidos. Apesar disso, propõe que seja melhorada a monitorização do nível de satisfação dos estudantes em
programas de mobilidade internacional para identificar os principais problemas e dificuldades, assim como as boas
práticas, para promover a melhoria contínua. A CAE recomenda que o IPG coloque em prática a monitorização regular
e qualitativa dos resultados dos questionários de satisfação, com identificação de medidas de melhoria, em particular
no que diz respeito ao acolhimento e integração de estudantes internacionais, nomeadamente os oriundos dos PALOP.
O IPG integra o Consórcio Erasmus Centro, constituído por 8 IES politécnicas da Região Centro, que apresenta a
candidatura conjunta no âmbito do Programa Erasmus+. O IPG assinou vários acordos de cooperação
interinstitucionais que permitiram implementar projetos institucionais. 
O Portal WEB dispõe de uma versão inglesa orientada para estudantes internacionais e as mobilidades OUT estão
enquadradas regulamentarmente, existindo controlo das mobilidades pelo GMC, que também tem desenhado um
questionário para monitorização das mobilidades IN e OUT internacional, que permitiu a elaboração do relatório
relativo ao ano de 2019-2020.
A CAE considera que o IPG dispõe de mecanismos suficientes para garantir a qualidade da mobilidade internacional,
mas também reconhece, como o faz o RAA, ser necessário melhorar o foco da internacionalização e melhorar a
comunicação, informação interna e externa sobre os aspetos relacionados com a internacionalização da instituição. A
CAE vê como positiva a retoma da elaboração dos relatórios sobre as mobilidades.

2.2.6.2 Grounds for the judgement issued by the Auditing Team:
The essential vectors for the internationalization of the IPG are mobility and research. The SAR assumes that
internationalization allows the acquisition of diverse skills, especially better preparation and integration in working life,
the improvement of the quality of education and promotes a better insertion and participation of the institution in the
European space of higher education.
According to the recent Strategic Plan, the internationalization strategy is based on three main objectives:
“Participation in international teaching activities”, “Promotion of international mobility of people and knowledge
sharing” and “Development of international cooperation networks and projects research ”.
EAC recognizes that this strategy is clear and may be the most appropriate for the institution, but does not focus on
the acquisition of international skills and experiences by a large number of students, namely Portuguese. During the
visit, EAC heard students with experiences of international mobility who recognized the institutional appreciation of
this experience, but the numbers are still small. There are weaknesses in terms of the reception conditions for
international degree students, an aspect that should be given attention and measures by the IPG.
In IQAS, internationalization appears as a key sub-process, which QM develops through the international mobility of
people and participation in international projects. In this way, the QM focuses on some of the strategic aspects of
internationalization established by the institution.
The IPG has an international mobility regulation for students, teachers and non-teachers. Mobility is managed by the
GMC, which coordinates mobility programs, both nationally and internationally. It has procedures in which processes,
responsibilities, requirements and quality indicators are described, although most of the indicators used are not
subject to an in-depth critical reflection, which allows identifying weaknesses and defining ways to overcome them. In
the case of OUT students, they use the student satisfaction index as an indicator, but not in the case of IN students.
Mobility activities are recorded, although specific IQAS documents are not always used. Teachers and non-teachers in
mobility present a report on the activities carried out and answer a satisfaction questionnaire. IN and OUT students
receive academic recognition for their mobility periods.
The SAR declares that, depending on the results obtained, plans for continuous improvement and application of good
practices can be established, but does not identify the mechanism or whether it obeys previously defined procedures.
Despite this, it proposes to improve the monitoring of the level of student satisfaction in international mobility
programs to identify the main problems and difficulties, as well as good practices, to promote continuous
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improvement. EAC recommends that the IPG put into practice regular and qualitative monitoring of the results of the
satisfaction questionnaires, with the identification of improvement measures, particularly with regard to the reception
and integration of international students, namely those from PALOP countries.
IPG is part of the Erasmus Consortium, made up of 8 polytechnic HEIs in the Region, which presents the joint
application under the Erasmus + Program. The IPG has signed several interinstitutional cooperation agreements that
have made it possible to implement institutional projects.
The WEB Portal has an English version geared towards international students and the OUT mobilities are regulated,
with mobility control by the GMC, which has also designed a questionnaire to monitor the IN and OUT international
mobilities, which allowed the preparation of the report on the year 2019-2020.
EAC considers that the IPG has sufficient mechanisms to guarantee the quality of international mobility, but also
recognizes, as does the SAR, that it is necessary to improve the focus of internationalization and to improve
communication, internal and external information on aspects related to the internationalization of the institution. EAC
sees the resumption of reporting on mobility as positive.

2.3. Articulação entre o sistema de garantia da qualidade e os órgãos de governação e gestão da
instituição

2.3.1 Articulação entre o sistema de garantia da qualidade e os órgãos de governação e gestão da instituição
 Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

 Substancial

2.3.2 Fundamentação da apreciação expressa:
 São órgãos de gestão do IPG, de acordo com os Estatutos publicados no Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de

setembro, o Conselho Geral, o Presidente, o Conselho de Gestão, o Conselho Superior de Coordenação, o Conselho
para a Avaliação e Qualidade e o Provedor do Estudante. O Regulamento Orgânico dos Serviços Centrais do Instituto
Politécnico da Guarda, por seu turno, foi publicado no DR 2ª série, nº 67, a 4 de abril de 2017.

 O IPG integra atualmente 4 Escolas de ensino, uma unidade de investigação (a UDI), tem prevista uma unidade de
ensino à distância (a UED - ainda sem funcionamento), e duas outras unidades funcionais: os Serviços de Ação Social
e a Biblioteca. Existem 10 serviços/gabinetes distintos, de apoio ao desenvolvimento das atividades do IPG.

 Cada Escola tem um diretor, um subdiretor, um conselho técnico-científico (CTC) e um conselho pedagógico (CP). As
Escolas participam ainda indiretamente noutros órgãos, como, por exemplo, no Conselho Geral através dos seus
docentes eleitos, no Conselho Superior de Coordenação que reúne os diretores e presidentes dos CTC e CP de cada
UO ou no Conselho de Avaliação e Qualidade, em que cada Escola tem um docente. A UDI é dirigida por um diretor e
dispõe de um conselho científico.

 Para além das competências descritas detalhadamente nos Estatutos do IPG e do Regulamento Orgânico, assim como
outros regulamentos e regimentos sobre o funcionamento dos órgãos, o Manual da Qualidade do IPG explicita a
articulação entre a estrutura orgânica, mais concretamente entre os órgãos de gestão, e as funções e
responsabilidades no domínio da garantia da qualidade, isto é, as competências no sistema interno de garantia de
qualidade. 

 O IPG considera o SIGQ-IPG uma ferramenta de gestão da instituição e, simultaneamente, um sistema prático para a
melhoria das respetivas atividades do seu quotidiano. O SIGQ-IPG apresenta-se, portanto, formalmente, na sua
arquitetura, interligado com as atividades de gestão estratégica de forma a reunir condições para dar um contributo
relevante para a prestação de contas.

 O RAA, porém, centra a análise da articulação entre os órgãos e a estrutura da GQ, no QUAR e na monitorização dos
indicadores e resultados de inquéritos ou questionários de satisfação. Não há, por exemplo, retroação e monitorização
sequencial da implementação das medidas de melhoria. 

 O RAA refere os órgãos centrais do SIGQ, como o CAQ e o GAQ que o operacionaliza, mas não apresenta evidências
nem do seu funcionamento eficiente, nos últimos anos, como já referido, nem da interação com a equipa presidencial.
A recente remodelação da constituição do CAQ, sob a presidência de um vice-presidente do IPG, poderá contribuir
para ultrapassar a situação. Sendo o GAQ essencialmente uma instância técnica, deverá caber ao CAQ, enquanto
estrutura de suporte estratégico à própria presidência, a responsabilidade de criação ou reforço dos mecanismos que
permitam recuperar a eficiência e eficácia do sistema. O MQ refere a criação da Comissão de Acompanhamento do
SIGQ, estrutura que não está prevista nos Estatutos, nem se encontra descrita na sua composição e funções, nos
documentos fundamentais do SIGQ ou no RAA.

 A CAE recomenda uma reflexão sobre as funções dos órgãos diretamente ligados ao SIGQ, clarificando-as e
garantindo um funcionamento regular e que o órgão de coordenação do SIGQ funcione de forma eficaz, aferida pelos
resultados que conseguir atingir. Deste modo, evitará que SIGQ corra o risco de se tornar num somatório de relatórios
dispersos sem articulação, ou um conjunto de indicadores quantitativos, perdendo o potencial como instrumento
crítico de apoio à gestão.

 Assim, a CAE recomenda que o CAQ garanta o alinhamento com a estratégia e as políticas institucionais e que
proceda à monitorização regular e sistemática do sistema na ótica da melhoria do desempenho da Instituição.

 De facto, o funcionamento eficiente e eficaz dos órgãos associados diretamente ao SIGQ-IPG pode ser crítico nas
políticas institucionais de combate ao abandono, no acompanhamento de estudantes estrangeiros, na modernização
pedagógica ou mesmo nos serviços de apoio aos estudantes, se houver análises críticas e aprofundadas dos
resultados da aplicação dos instrumentos do SIGQ e ligação à gestão de topo.

2.3.2 Grounds for the judgement issued by the Auditing Team:
 The governing bodies of the IPG are, in accordance with the Statutes published in Normative Order No. 48/2008, of 4

September, the General Council, the President, the Management Council, the Higher Coordination Council, the Council
for the Evaluation and Quality and the Student Ombudsman. The Internal Regulation of Central Services of the
Polytechnic Institute of Guarda, in turn, was published in DR 2nd series, No. 67, on April 4, 2017.
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The IPG currently includes 4 teaching schools, a research unit (the UDI), a distance learning unit (the UED - not yet in
operation), and two other functional units: Social Action Services and the Library. There are 10 different services /
offices to support the development of IPG's activities.
Each school has a director, a sub-director, a technical-scientific council (TSC) and a pedagogical council (PC). Schools
also participate indirectly in other bodies, such as, for example, in the General Council through their elected teachers,
in the Superior Coordination Council that brings together the directors and presidents of the TSC and PC of each
school or in the Evaluation and Quality Council, in which each school has a teacher. The UDI is managed by a director
and has a scientific council.
In addition to the competencies described in detail in the IPG Statutes and the Organic Regulation, as well as other
regulations and regulations on the functioning of the bodies, the IPG Quality Manual explains the articulation between
the organic structure, more specifically between the management bodies, and the functions and responsibilities in the
field of quality assurance, that is, the competences in the internal quality assurance system.
The IPG considers the IQAS-IPG to be an institution's management tool and, at the same time, a practical system for
the improvement of its daily activities. The IQAS-IPG, therefore, presents itself formally in its architecture,
interconnected with the activities of strategic management in order to gather conditions to make a relevant
contribution to the institutional accountability.
The SAR, however, focuses the analysis of the articulation between the bodies and the structure of the QA, in the
QUAR and in the monitoring of the indicators and outputs of surveys or satisfaction questionnaires. There is, for
example, no retroactive and sequential monitoring of the implementation of improvement measures.
The SAR mention the central bodies of the IQAS, such as the CAQ and the GAQ that operationalize it, but it does not
present evidence either of its efficient functioning, in the last years, as already mentioned, nor of the interaction with
the presidential team. The recent reshuffle of the constitution of the CAQ, under the chairmanship of a vice president
of the IPG, may contribute to overcome the situation. Since GAQ is essentially a technical body, CAQ should, as a
strategic support structure for the presidency itself, be responsible for creating or reinforcing the mechanisms that
allow the system to recover its efficiency and effectiveness. The QM mention the creation of the IQAS Monitoring
Committee, a structure that is not defined in the Statutes, nor is it described, in its composition and functions, in the
fundamental documents of the IQAS or in the SAR.
EAC recommends a reflection on the functions of the bodies directly linked to the IQAS, clarifying their assignments
and ensuring a regular functioning. Thos bodies must also ensure that the coordinating body of the IQAS works
effectively, measured by the results that it is able to achieve. In this way, it will prevent IQAS from the risk of becoming
a sum of scattered reports without articulation, or a set of quantitative indicators, losing its potential as a critical
management support tool.
Thus, EAC recommends that CAQ ensure alignment with institutional strategy and policies and that it proceeds to
regular and systematic monitoring of the system with a view to improving the Institution's performance.
In fact, the efficient and effective functioning of the bodies directly associated with the iQAS-IPG can be critical in
institutional policies to reduce dropout, in the monitoring of foreign students, in the pedagogical modernization or
even in the student support services, if there are critical analyzes and detailed results of the application of the IQAS
instruments and link to top management.

2.4 Participação das partes interessadas (internas e externas) nos processos de garantia da qualidade

2.4.1 Participação das partes interessadas (internas e externas) nos processos de garantia da qualidade
 Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

 Substancial

2.4.2 Fundamentação da apreciação expressa:
 O IPG assume a importância de auscultar os diversos grupos de interesse no âmbito da garantia da qualidade, que

estão bem identificados no procedimento com essa finalidade. Esse procedimento é baseado em questionários, cujo
objetivo é descrever como se avalia o nível de satisfação dos diferentes grupos de interesse e como transmite o
resultado da informação recolhida à comunidade académica. Esta auscultação dos “grupos de interesse” deve
permitir conhecer as suas apreciações, avaliar os seus principais problemas e dificuldades e, quando aplicável,
estabelecer as ações de melhoria adequadas. 

 Do resultado das consultas são produzidos relatórios que a Instituição assume utilizar para propor algumas ações de
melhoria se os resultados não forem satisfatórios. São, contudo, escassos os resultados desse procedimento. Nos
anexos incluídos no RAA só constam o índice e algumas recomendações desses relatórios.

 O IPG também refere a aplicação de questionários para avaliar a satisfação das entidades empregadoras, que incluem
a opinião sobre o valor da Formação recebida pelos estudantes, as necessidades do mercado, os reajustes sobre
tendências e as especificidades da prestação de serviços. A CAE não encontrou relatórios recentes relativos a todas
as áreas do IPG.

 Nos processos de criação de novos ciclos de estudos (NCE), o procedimento estabelece que o grupo de trabalho
nomeado para o efeito poderá solicitar, quando necessário ou adequado, pareceres a especialistas de reconhecido
prestígio e/ou a entidades relevantes da sociedade local, regional ou nacional. Durante a visita foram referidos alguns
casos de auscultação a entidades e empresas externas, na criação de novos cursos. Como indicador de qualidade na
criação de NCE, o IPG apresentou a taxa de cursos aprovados pela A3ES.

 São realizados inquéritos de satisfação aos estudantes, para aferir a sua satisfação sobre o processo de ensino-
aprendizagem (inquéritos pedagógicos) e é realizada análise dos resultados com identificação de eventuais medidas
corretivas e preventivas, não só nos órgãos estatutários (essencialmente CP), mas também no pelo GAQ. O CAQ só
recentemente foi reativado. O GESP, por seu turno, recolhe dados sobre a inserção dos diplomados na vida ativa,
avalia a empregabilidade, as competências dos diplomados e a sua adequação ao mercado de trabalho. Os
documentos apresentados em anexo ao RAA (anexo 64, com um relatório de outubro de 2019), porém, não
aprofundam as causas da insatisfação ou das dificuldades encontradas.

 No Conselho Geral estão representados diversos elementos da comunidade local, regional e nacional. Conforme
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previsto legal e estatutariamente, a participação deste órgão nos processos de garantia da qualidade centra-se na
apreciação relativa a planos estratégicos, planos e relatórios de atividades do IPG.
No Conselho Pedagógico estão representados os docentes e os estudantes, que devem ter um papel ativo no
processo de garantia da qualidade, essencialmente na apreciação das orientações pedagógicas e métodos de ensino e
avaliação, na promoção e realização de inquéritos regulares sobre o desempenho pedagógico da Escola ou da
instituição, a sua análise e divulgação, na realização da avaliação do desempenho pedagógico dos docentes, na
apreciação das queixas relativas a falhas pedagógicas, na aprovação do regulamento de avaliação dos estudantes e
no parecer sobre prémios escolares. 
Contudo, alguns relatórios de curso centram-se mais no preenchimento dos parâmetros pré-definidos pelo GAC do
que nas possíveis ações para a sua melhoria. A CAE não confirmou que todos os cursos elaboram, todos os anos, os
respetivos relatórios e recomenda a atenção da instituição a este importante instrumento de reflexão e identificação
das medidas necessárias à melhoria.
A CAE considera que o IPG tem identificadas as partes interessadas, recolhe regularmente a sua opinião, realiza
relatórios centrados no cumprimento dos parâmetros pré-definidos pela instituição, dispõe de alguns indicadores de
qualidade, realiza relatórios sobre o funcionamento da maioria dos cursos e dos serviços e dispõe de uma estrutura
para analisar esses relatórios. A CAE recomenda que a instituição garanta que todos os ciclos de estudos e os órgãos
estatutários competentes realizam e analisam anualmente esses relatórios, que não se focam só nos incumprimentos,
mas que identificam claramente as medidas e ações para a melhoria contínua dos ciclos de estudos e as monitorizam.

2.4.2 Grounds for the judgement issued by the Auditing Team:
The IPG assumes the importance of listening to the various interest groups within the scope of quality assurance,
which are well identified in the procedure for this purpose. This procedure is based on questionnaires, with the
purpose to describe how the level of satisfaction of the different interest groups is assessed and how it transmits the
result of the information collected to the academic community. This consultation of the “interest groups” should make
it possible to know their appraisals, assess their main problems and difficulties and, when applicable, establish the
appropriate improvement actions.
There are reports of the consultations, which the Institution assumes using to propose some improvement actions if
the results are not satisfactory. However, the results of this procedure are scarce. The annexes included in the SAR
only contain the index and some recommendations from these reports.
The IPG also mention the application of questionnaires to assess the satisfaction of employers, which include the
opinion on the value of the training received by students, the needs of the market, the readjustments on trends and the
specificities of the provision of services. EAC did not find any recent reports covering all areas of the IPG.
In the process of creating new cycles of studies (NCE), the procedure establishes that the working group appointed for
the purpose may request, when necessary or appropriate, opinions from specialists of recognized prestige and / or
from relevant entities of local, regional society or national. During the visit, some cases of consultation with external
entities and companies were mentioned, in the creation of new courses. As a quality indicator in the creation of NCE,
IPG presented the rate of courses approved by A3ES.
Students satisfaction surveys are conducted to assess their satisfaction with the teaching-learning process
(pedagogical surveys) and an analysis of the results is carried out with the identification of possible corrective and
preventive measures, not only in statutory bodies (essentially PC), but also by GAQ. CAQ has only recently been
reactivated. GESP, for its part, collects data on the insertion of graduates in active life, assesses employability, the
skills of graduates and their suitability for the job market. The documents presented in annex to the SAR (annex 64,
with an October 2019 report), however, do not depen into the causes of dissatisfaction or difficulties mentioned.
There are some representatives of the local, regional and national community in the General Council. As legally and
statutory envisaged, the participation of this body in quality assurance processes is centered on the assessment of
IPG's strategic plans, plans and activity reports.
The Pedagogical Council includes teachers and students, who must have an active role in the quality assurance
process, essentially in the assessment of pedagogical guidelines and in teaching and assessment methods. PC must
also promote and conduct regular surveys on the pedagogical performance of the School or of the institution, its
analysis and dissemination, as well as the evaluation of the teaching performance of teachers, the assessment of
complaints related to pedagogical failures, the approval of the regulations for the evaluation of students and not giving
an opinion on school prizes.
However, some course reports focus more on filling in the pre-defined parameters by the GAC than on the two possible
actions for their improvement. EAC has not confirmed that all courses prepare, each year, the respective reports and
recommendations. EAC recommends the institutional attention to this important instrument for reflection and
identification of the necessary measures for improvement.
EAC considers that the IPG has identified the interested parties, regularly gathers its opinion, makes reports focused
on the fulfillment of the parameters pre-defined by the institution, has some quality indicators, reports on the operation
of most courses and services and has a structure to analyze these reports. EAC recommends that the institution
ensure that all study cycles and the competent statutory bodies carry out and analyze these reports annually, which
are not only focused on non-compliance, but which clearly identify the measures and actions for the continuous
improvement of study cycles and monitor them.

2.5 Sistema de informação (mecanismos de recolha, análise e divulgação interna da informação;
abrangência e relevância da informação gerada)

2.5.1 Sistema de informação (mecanismos de recolha, análise e divulgação interna da informação; abrangência e
relevância da informação gerada)

 Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
 Parcial
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2.5.2 Fundamentação da apreciação expressa:
O Sistema de Informação do IPG é constituído por vários subsistemas ou plataformas autónomas. No RAA, o IPG
informa que o SI é constituído pelas seguintes plataformas informáticas: o SIGARRA, o Moodle, o WeMake, a
Primavera Software AP e o Sistema de Gestão Documental. Estas plataformas permitem a recolha, a análise e o
processamento da informação com o objetivo de gerar a informação necessária às várias partes interessadas. No
entanto, a CAE obteve evidências de que as mudanças no SI, nomeadamente a passagem do Blackboard para o
SIGARRA e para o Moodle, acarretaram problemas que afetaram no período de transição a monitorização da Qualidade
em todas as vertentes do SIGQ. 
O acesso à informação existente nas diversas plataformas é realizado de acordo com diferentes perfis de acesso. 
No RAA, o IPG afirma que a organização e o controlo documental do SIGQ é suportada pela plataforma WeMake, que
permite a gestão dos documentos relativos aos processos e à recolha de indicadores, à definição de objetivos e
metas, à elaboração de planos de ações, à identificação de não conformidades internas e reclamações e à gestão dos
processos de auditoria. 
No entanto, a CAE não obteve evidências que esta plataforma assegure de forma eficaz as funcionalidades
enunciadas, sendo pouco atrativa e de acesso nem sempre fácil.
De acordo com o RAA, o SIGARRA agrega todas as informações de carácter pedagógico, científico, técnico ou
administrativo. Esta plataforma permite a gestão do processo académico, permitindo a realização da matrícula e
inscrição, pautas para lançamento de classificações, sumários e a realização de questionários. No entanto, ainda que
a aplicação dos inquéritos aos estudantes seja realizada no SIGARRA, a CAE não obteve evidências de que o mesmo
assegura o tratamento automatizado dos dados, tendo sido informada que, atualmente, o mesmo tem sido feito pelo
Gabinete da Qualidade. A CAE recomenda os desenvolvimentos necessários para que o próprio sistema realize o
tratamento automático dos dados, para fácil e ágil disponibilização aos docentes, aos órgãos competentes (para a sua
análise) e aos estudantes (resultados globais).
Paralelamente ao SIGARRA, a instituição dispõe da plataforma Moodle. Esta plataforma permite a gestão e a
distribuição de conteúdos on-line aos estudantes. No entanto, tendo em conta as funcionalidades do SIGARRA e o
Moodle no que ao trabalho pedagógico diz respeito, a CAE recomenda a interligação de ambos, para mais fácil uso de
ambas as plataformas por docentes e estudantes.
Para a gestão contabilística e de recursos humanos, a instituição dispõe da plataforma informática Primavera Software
AP. 
Apesar de a instituição dispor de uma plataforma de gestão documental e workflow (SGD), a CAE não obteve
evidências que a informação produzida pelo sistema é dada a conhecer de forma transversal e sistemática a todas as
partes interessadas. 
Em síntese, a CAE considera que o sistema de informação existente constitui uma das principais barreiras ao
desenvolvimento do sistema interno de garantia de qualidade da instituição. Neste sentido, é urgente uma reflexão
profunda sobre a eficiência e a eficácia do mesmo de forma a que a informação circule por todas as partes
interessadas envolvidas nos respetivos processos e que produza informação adequada às necessidades do SIGQ e da
instituição.

2.5.2 Grounds for the judgement issued by the Auditing Team:
The IPG Information System consists of several subsystems or autonomous platforms. In the SAR, IPG informs that
the SI consists of the following computer platforms: SIGARRA, Moodle, WeMake, Primavera Software AP and the
Document Management System. These platforms allow the collection, analysis and processing of information in order
to generate the necessary information for the various interested parties. However, EAC obtained evidence that the
changes in the SI, namely the transition from Blackboard to SIGARRA and Moodle, caused problems that affected
during the transition the quality monitoring in all aspects of IQAS.
Access to information on the different platforms is carried out according to different access profiles.
In the SAR, the IPG states that the organization and document control of IQAS is supported by the WeMake platform,
which allows the management of documents related to processes and the collection of indicators, the definition of
objectives and goals, the preparation of action plans, the identification of internal non-conformities and complaints
and the management of audit processes.
However, EAC has not obtained evidence that this platform effectively ensures the features listed, being unattractive
and not always easy to access.
According to the SAR, SIGARRA aggregates all information of a pedagogical, scientific, technical or administrative
nature. This platform allows the management of the academic process, allowing enrollment, guidelines for launching
classifications, summaries and questionnaires. However, even though the application of surveys to students is carried
out at SIGARRA, EAC has not obtained evidence that it ensures the automated processing of data, having been
informed that, currently, the same has been done by the Quality Office. EAC recommends the necessary developments
so that the system itself performs automatic data processing, for easy and agile availability to teachers, competent
bodies (for its analysis) and students (overall results).
In parallel to SIGARRA, the institution has the Moodle platform. This platform allows the management and distribution
of online content to students. However, taking into account the functionalities of SIGARRA and Moodle as far as
pedagogical work is concerned, EAC recommends the interconnection of both, for easier use of both platforms by
teachers and students.
For accounting and human resources management, the institution has the Primavera Software AP computer platform.
Although the institution has a document management and workflow (SGD) platform, EAC has not obtained evidence
that the information produced by the system is known by stakeholders and systematically spread to all interested
parties.
In summary, EAC considers that the existing information system constitutes one of the main barriers to the
development of the institution's internal quality assurance system. In this sense, there is an urgent need for a deep
reflection on the efficiency and effectiveness of the same so that the information circulates to all interested parties
involved in the respective processes and that it produces information appropriate to the needs of the IQAS and the
institution.
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2.6 Publicação de informação relevante para as partes interessadas externas

2.6.1 Publicação de informação relevante para as partes interessadas externas
 Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

 Substancial

2.6.2 Fundamentação da apreciação expressa:
 O IPG, através da comunicação social e das diversas plataformas que dispõe, publica informação objetiva e fiável

relevante para as partes interessadas, relativa às atividades desenvolvidas no âmbito da oferta formativa, processo de
ensino e aprendizagem, investigação e desenvolvimento, qualidade dos serviços, política e estratégia institucional. 

 Para a prestação de informação, a instituição dispõe de um website em que se encontra publicada a seguinte
informação: os Estatutos, os Regulamentos da instituição, os Planos Anuais de Atividades, a identificação das
unidades orgânicas que compõem a instituição e o Manual da Qualidade. No entanto, a CAE verificou que o mesmo
contém informação desatualizada, o que poderá comprometer o objetivo da instituição em prestar informação clara e
fiável a todas as partes interessadas.

 No que respeita ao ensino e aprendizagem, no website encontra-se disponível informação relativa aos cursos,
respetivos planos de estudos, provas de acesso, nota de candidatura do último colocado, objetivos do ciclo de
estudos, metodologias, saídas profissionais, métodos de avaliação, identificação do diretor do curso, índice de
empregabilidade e relatórios de avaliação dos ciclos de estudos em funcionamento, conforme requerido no âmbito da
legislação nacional vigente. No entanto, a CAE não encontrou evidências de que a instituição publica informação
relativa ao corpo docente, regime do vínculo à instituição e o respetivo regime de prestação de serviços, conforme
exigido pela alínea e) do artigo 162.º do RJIES. 

 Ainda neste âmbito, importa realçar que, apesar de grande parte das Fichas de Funcionamento das Unidades
Curriculares se encontrarem publicadas no website, foram encontradas evidências de que tal prática não é extensível
a todas as UC e que o modelo seguido não é uniforme. Sendo esta uma informação essencial para os estudantes, seria
necessário que a instituição uniformizasse e publicasse atempadamente todas os GFUC. 

 No que concerne às condições de acesso aos vários ciclos de estudos, no separador do ciclo de estudos encontra-se
disponível informação sobre as provas de admissão necessárias, os regimes de acesso e a média do último estudante
admitido.

 Não há menção explícita aos deveres gerais da comunidade académica e aos direitos dos estudantes. Dada a
importância da temática é recomendável que este aspeto mereça maior atenção e destaque no website. 

 No website da instituição encontra-se devidamente divulgada informação relativa ao Provedor do Estudante. 
 No âmbito da internacionalização, não foram encontradas evidências da divulgação de informação sobre os

programas de mobilidade de docentes e não docentes, assim como as respetivas condições de acesso. Como forma
de incentivar este tipo de mobilidade, a CAE recomenda a sua publicitação no website.

 Importa ainda realçar que a instituição divulga os protocolos, parcerias e convénios internacionais celebrados,
dispondo de um separador específico para os estudantes internacionais. Neste separador encontra-se disponível
informação sobre as condições de acesso, oferta formativa, documentação necessária e os resultados. 

 A informação sobre os apoios sociais encontra-se devidamente disponibilizada no website da instituição e é de fácil
acesso. 

 O IPG faculta no seu website acesso a um formulário para apresentação de comentários e sugestões no separador da
Qualidade. 

 No separador Qualidade, a instituição publica, com acesso restrito, os resultados dos inquéritos aplicados às partes
interessadas e divulga os índices de empregabilidade dos ciclos de estudos. No entanto não foram encontradas
evidências que a instituição divulgue internamente os resultados de sucesso escolar e, externamente, os guiões de
autoavaliação dos ciclos de estudos e da instituição, os relatórios finais da CAE e a respetiva pronúncia, quando
aplicável, falha que deve merecer imediata correção. A CAE não obteve evidencias de que a instituição dispõe de
procedimentos implementados com vista a monitorizar regularmente a qualidade das informações disponibilizadas ao
exterior.

2.6.2 Grounds for the judgement issued by the Auditing Team:
 IPG, through the media and the various IT platforms owned, publishes objective and reliable information relevant to

stakeholders, regarding the activities developed within the scope of the training offer, teaching and learning process,
research and development, quality of services, policy and institutional strategy.

 For the provision of information, the institution has a website where the following information is published: the
Statutes, the Institution's Regulations, the Annual Activity Plans, the identification of the schools and services and the
Quality Manual. However, EAC checked that some information is outdated, which could compromise the institution's
objective of providing clear and reliable information to all stakeholders.

 Regarding teaching and learning, on the website is available information on courses, their study plans, access
requirements, lower application grades, objectives of the study cycle, methodologies, career opportunities,
assessment methods, identification of the course director, employability index and evaluation reports of the study
cycles in operation, as required under current national legislation. However, EAC did not find evidence that the
institution publishes information related to the faculty, the regime for the link to the institution and the respective type
of contract, as required by Article 162 (e) of the RJIES.

 Also within this context, it is important to note that, despite the fact that most of the courde units content are published
on the website, evidence was found that this practice is not applicable to all course units and that the model followed
is not uniform. This being essential information for students, EAC recommends to standardize and publish all course
units syllabus in a timely manner.

 Regarding the access requirements to the various study cycles, information on the necessary admission conditions,
access regimes and the average grade of the last admitted student is available in the study cycle separator.

 There is no explicit mention of the general duties of the academic community and the rights of students. Given the
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importance of the theme, it is recommended that this aspect deserves greater attention and prominence on the
website.
Information on the Student Ombudsman is duly disclosed on the institution's website.
In the scope of internationalization, no evidence was found of the dissemination of information about the mobility
programs of teachers and non-teachers, as well as the respective access conditions. As a way of encouraging this type
of mobility, EAC recommends its advertising on the website.
The institution discloses the international protocols, partnerships and agreements signed, with a specific tab for
international students. This tab contains information on access conditions, training offer, necessary documentation
and results.
Information on social support is duly available on the institution's website and is easily accessible.
The IPG provides on its website (in the Quality tab) access to a form for the presentation of comments and
suggestions.
In the Quality tab, the institution publishes, under restricted access, the results of surveys applied to stakeholders and
discloses the employability indexes of the study cycles. However, no evidence was found that the institution internally
disseminates the results of academic success and, externally, the self-assessment guidelines for the study cycles and
the institution, the final reports of the EAC and, when applicable, the insitution's statement. This lack should be
immediately corrected. EAC did not obtain evidence that the institution has procedures in place to monitor the quality
of the information made available to the public, .

2.7 Acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do sistema de garantia da qualidade

2.7.1 Acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do sistema de garantia da qualidade
 Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:

 Parcial

2.7.2 Fundamentação da apreciação expressa:
 O SIGQ-IPG inclui uma componente de meta avaliação, isto é, inclui instrumentos de acompanhamento, avaliação e

melhoria contínua do próprio sistema. Desde 2013 que o IPG elabora Balanços Anuais da Qualidade, existindo 5
relatórios na plataforma do IPG, o último dos quais relativo a 2018, datado de maio de 2020 e apresentado no presente
processo.

 O objetivo principal do documento Balanço Anual da Qualidade é aferir e refletir sobre a adequação e desempenho do
Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) ao nível da sua estratégia e
operacionalização. 

 O relatório de Balanço da Qualidade em análise revela uma forte consciência da necessidade de revisão do SIGQ,
embora sejam escassos os elementos de planificação a curto prazo. Com efeito, o próprio Balanço refere que se trata
de um processo extenso e moroso, ainda a decorrer, e que ainda não foi concluído totalmente.

 O Balanço de 2018 contém uma caracterização estatística do IPG e o próprio QUAR, da responsabilidade do GAQ, com
os diferentes indicadores. Inclui também uma análise do resultado de questionários de satisfação em relação a alguns
dos serviços principais do IPG, nomeadamente serviços de apoio aos estudantes, ação social, bibliotecas e outros. É,
porém, pobre em termos da avaliação do grau de concretização de objetivos e implementação de medidas de melhoria
contínua.

 Relativamente a Ações e Planos de Melhoria Implementados, o Balanço da Qualidade refere a reestruturação da página
web e as questões informáticas de consolidação das plataformas de apoio, as auditorias internas realizadas e as
reclamações e sugestões.

 O Balanço da Qualidade refere, por fim, um conjunto de ideias com o objetivo de levar a cabo uma análise crítica da
essência dos processos do SIGQ-IPG:

 • Reformulação da estrutura conceptual e documental do SIGQ-IPG; revisão do documento Política para a Garantia da
Qualidade, no sentido do novo plano estratégico do IPG; revisão do Manual da Qualidade; revisão do documento
Balanço da Qualidade; reestruturação do suporte documental do SIGQ-IPL, por forma a acompanhar, não só as
orientações do novo plano estratégico do IPG, como também a recente implementação de novas plataformas e
sistemas informáticos no IPG; criação de uma fonte única para dados e estatísticas. 

 • Os recursos humanos afetos ao GAQ deverão ser reforçados a curto prazo, assim como a criação de grupos de
trabalho da qualidade, como elos de ligação próximos e em estreita colaboração com o GAQ. 

 • Reformulação do atual Plano de Auditorias Internas do IPG, considerando a possibilidade de integrar estudantes nas
equipas.

 • Realização de ações de formação da aplicação WeMake e promoção dos tutoriais existentes ou, em alternativa, a
implementação de uma nova opção que permita uma utilização plena, simples e fácil por parte de todos os
utilizadores.
• Análises e reflexões críticas, incluindo propostas, nomeadamente, nos planos e relatórios anuais de atividade, por
parte de cada Unidade Orgânica e Serviço.

 • Alterações nas páginas WEB do IPG e Qualidade.
 • Procura de novas formas de incentivo positivo para o preenchimento dos inquéritos pedagógicos por parte dos

estudantes, em alternativa ao bloqueio da plataforma SIGARRA.
 Trata-se de uma reflexão oportuna e necessária, mas que foge ao objetivo do próprio documento de Balanço de

Qualidade. Deste modo, a CAE reforça a recomendação de uma mais ágil revisão do SIGQ-IPG no sentido de o
dinamizar e pôr em regular funcionamento.

 Ainda que haja ações urgentes a curto prazo, a montante da meta avaliação e apontadas oportunamente no presente
relatório, esta também constitui, em si mesma, uma importante ferramenta para a eficácia do SIGQ-IPG.

 Assim, a CAE recomenda que o IPG, depois de rever e operacionalizar plenamente o SIGQ, elabore um Balanço de
Qualidade que cumpra os objetivos que lhe estão atribuídos. Independentemente da atualização completa dos outros
instrumentos, o IPG deverá manter um processo continuo de monitorização do SIGQ.
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2.7.2 Grounds for the judgement issued by the Auditing Team:
The IQAS-IPG includes a meta-evaluation component, which includes instruments for monitoring, evaluating and
continuous improving of the system. Since 2013, IPG has prepared Annual Quality Balances, with 5 reports on the IPG
platform, the last of which is for 2018, dated May 2020 and presented in the present process.
The main objective of the document Annual Quality Balance is to measure and reflect on the adequacy and
performance of the Internal Quality Assurance System (QAS) of the Polytechnic Institute of Guarda (IPG) in terms of its
strategy and operationalization.
The Quality Balance report under analysis reveals a strong awareness of the need to revise the SIGQ, although short-
term planning elements are scarce. Indeed, the Balance Sheet itself states that it is an extensive and time-consuming
process, still ongoing, and that it has not yet been fully concluded.
The 2018 Balance Sheet contains a statistical characterization of the IPG and the QUAR itself, under the responsibility
of GAQ, with the different indicators. It also includes an analysis of the result of satisfaction questionnaires in relation
to some of the main services of the IPG, namely student support services, social work, libraries and others. However, it
is scarce in terms of assessing the degree of achievement of objectives and the implementation of continuous
improvement measures.
Regarding Implemented Improvement Actions and Plans, the Quality Review mentions the restructuring of the website
and the IT issues in order to consolidate the support platforms, the internal audits carried out and the complaints and
suggestions. The implementation of continuous improvement measures is not evident.
The Quality Balance finally refers to a set of ideas with the objective of carrying out a critical analysis of the essence of
the IQAS-IPG processes:
• Reformulation of the conceptual and documentary structure of IQAS-IPG; revision of the Quality Assurance Policy
document, in the sense of the new IPG strategic plan; revision of the Quality Manual; revision of the document Balance
of Quality; restructuring of the documentary support of IQAS-IPL, in order to follow, not only the guidelines of the new
IPG strategic plan, but also the recent implementation of new platforms and IT systems at IPG; creation of a single
source for data and statistics.
• The human resources allocated to GAQ should be reinforced in the short term, as well as the creation of quality
working groups, as close links and in close collaboration with GAQ.
• Reformulation of the current IPG Internal Audit Plan, considering the possibility of integrating students into the
teams.
• Conducting training actions on the WeMake application and promoting existing tutorials or, alternatively,
implementing a new option that allows full, simple and easy use by all users.
• Critical analyzes and reflections, including proposals, namely, in the annual activity plans and reports, by each
Organic Unit and Service.
• Changes to the IPG and Quality web pages.
• Search for new forms of positive incentive for students to complete pedagogical inquiries, as an alternative to
blocking the SIGARRA platform.
This is a timely and necessary reflection, but it is beyond the objective of the Quality Balance document itself. In this
way, EAC reinforces the recommendation of a more agile review of the SIGQ-IPG in order to boost it and put it into
regular operation.
Although there are urgent actions in the short term, upstream of the target assessment and pointed out in the present
report, this also constitutes, in itself, an important tool for the effectiveness of the SIGQ-IPG.
Thus, EAC recommends that the IPG, after reviewing and fully operationalizing the SIGQ, draw up a Quality Balance
that meets the objectives assigned to it. Regardless of the complete update of the other instruments, the IPG should
maintain a continuous process of monitoring the IQAS.

3. Pontos fortes e boas práticas
3.1. Principais pontos fortes do sistema:

1. O compromisso assumido e claramente transmitido à CAE pela equipa de gestão de atualizar e fortalecer o SIGQ,
numa ótica de melhoria contínua
2. Estudantes motivados e institucionalmente comprometidos, muito sensíveis às necessidades dos colegas
deslocados e disponíveis para os apoiar.

3.1. Main strengths of the audited system:
1. The commitment to update and strengthen the IQAS, in a perspective of continuous improvement, clearly assumed
and transmitted to EAC by the Presidency.
2. Motivated and institutionally committed students, very sensitive to the needs of displaced colleagues and available
to support them.

3.2. Boas práticas, passíveis de difusão:
1. Grande disponibilidade dos docentes para apoio aos estudantes, facilidade e agilidade da comunicação direta e da
resolução de dúvidas ou problemas destes
2. Recente criação de alguns incentivos à atividade científica.

3.2. Best practices recommended for diffusion:
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1. Great availability of teachers to support students learning needs, ease and agility of direct communication with them
and to resolve their doubts or problems.
2. Recent creation of some incentives for scientific activity.

4. Recomendações para melhoria do sistema
4.1. Recomendações essenciais – aspectos a requerer acção correctiva

No que diz respeito genericamente ao SIGQ, a CAE recomenda ao IPG:
• Rever a curto prazo o seu sistema interno de garantia de qualidade e dos respetivos instrumentos, dinamizando
alguns órgãos menos ativos na atualidade e clarificando as suas funções, motivando e mobilizando docentes e
serviços num esforço conjunto de revitalização e modernização do sistema no seu todo, assim como do seu
funcionamento eficaz.
• Dotar o CAQ e o GAQ de instrumentos para a monitorização regular e sistemática do sistema na ótica da melhoria do
desempenho da instituição.
• Colocar em prática a monitorização regular e qualitativa dos resultados dos questionários de satisfação aplicados às
partes interessadas sobre as áreas e serviços do IPG, com identificação de medidas de melhoria, nomeadamente no
que diz respeito às áreas cobertas pela ação social e ao acolhimento e integração de estudantes, tanto nacionais como
internacionais, nomeadamente os oriundos dos PALOP.

Nas vertentes específicas, a CAE recomenda:
1. Ensino:
• Definir e institucionalizar um modelo geral de relatório de unidade curricular e de ciclo de estudos, que inclua a
sistematização de dados, a sua análise crítica e identificação de ações de melhoria. Estas propostas devem ser
monitorizadas pelos órgãos competentes do IPG, nomeadamente, pelo CAQ.
• Garantir que são produzidos, todos os anos, relatórios de todos os cursos, com identificação dos aspetos a melhorar
e definição de um plano para a sua monitorização, assim como a recolha regular e análise crítica dos indicadores
relevantes para a monitorização da qualidade do ensino e aprendizagem em todas as escolas, seja por via dos RFUC,
seja dos RDC, seja da análise dos resultados dos inquéritos pedagógicos aos estudantes, promovendo também o
aumento da taxa de resposta.
• Instituir mecanismos eficientes de acolhimento e integração institucional dos estudantes, nomeadamente dos
estudantes deslocados (nacionais e internacionais, em especial dos PALOP), diminuindo os riscos de situações de
fragilidade económica ou de adaptação pessoal e de consequente abandono.
• Analisar e dar seguimento aos resultados dos inquéritos de satisfação sobre os serviços prestados, seja junto dos
estudantes, seja às restantes partes interessadas.
• Dar a conhecer aos estudantes os resultados globais dos inquéritos pedagógicos e das medidas tomadas pelos
órgãos competentes para ultrapassar eventuais dificuldades detetadas.

2. Investigação:
• Definir uma política clara para a área da investigação, com identificação dos mecanismos e instrumentos
necessários à sua integração plena no SIGQ, de acordo com os referenciais da A3ES, assim como a implementação de
mecanismos de exigência de qualidade que garantam o reconhecimento por agências avaliadoras externas, em
particular pela FCT.
• Clarificar o papel a IUD na promoção da qualidade da investigação no IPG.
• Implementar medidas estruturadas para envolver mais docentes e alcançar melhores resultados na investigação.
• Reforçar a articulação entre o ensino e a investigação, com maior envolvimento de estudantes em atividades e
projetos de investigação e desenvolvimento.

3. Internacionalização
• Melhorar os mecanismos de acolhimento e integração dos estudantes internacionais, com acompanhamento e
planos de melhoria dessa integração, reforçando o papel e competências do Serviço de Mediação Intercultural.

4. Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade
• Monitorizar os resultados das parcerias existentes e identificar novas parcerias estratégicas que permitam potenciar
a qualidade da formação e investigação do IPG, de acordo com planos de ação bem definidos e passíveis de
acompanhamento e avaliação de resultados.

5. Política de Gestão de Pessoal
• Criar um plano de qualificação do pessoal docente e não docente, tendo em vista a melhoria das suas competências
científico-técnicas e desempenho profissional.
• Identificar as necessidades de Formação que permitam a melhoria do desempenho profissional e a motivação dos
trabalhadores, estabelecendo um plano anual de formação de RH;
• Melhorar a avaliação de desempenho e instituir mecanismos de promoção e valorização do mérito.

6. Serviços de Apoio
• Garantir que todos elaboram planos de atividades anuais alinhados com o Plano do IPG e QUAR e que os relatórios
de atividades são objeto de reflexão crítica e incluem identificação de ações de melhoria; 
• Fomentar a colaboração horizontal entre serviços, nomeadamente das várias Escolas, partilhando e incorporando
exemplos de boas práticas profissionais;
• Instituir mecanismos que promovam uma forte e clara complementaridade entre a biblioteca física e a virtual, assim
como o funcionamento da biblioteca à hora de almoço, para potenciar o estudo dos estudantes.
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• Tornar o GESP numa estrutura transversal para todo o IPG, alargando a sua área de atuação para poder monitorizar o
percurso dos diplomados no mercado de trabalho e produzir indicadores e estudos sobre a relação (ou não) do seu
desempenho com a formação obtida no IPG. 

7. Sistema de Informação
• Definir um plano estruturado para a implementação da interoperabilidade entre plataformas, em particular para a
incorporação do Moodle no SIGARRA
• Garantir que a informação obtida nas distintas plataformas é coerente, complementar, facilmente acessível às partes
interessadas e que está alinhada com o SIGQ.
• Efetuar os desenvolvimentos necessários para que o próprio sistema realize o tratamento automático dos dados
relevantes, para fácil e ágil disponibilização aos órgãos de gestão, aos docentes e aos estudantes.

4.1. Recommendations considered being essential (issues requiring corrective action)
Regarding the IQAS, in a global perspective, EACrecommends to IPG:
• Review in short time the internal quality assurance system and its instruments, streamlining some less active bodies
today and clarifying their functions, motivating and mobilizing teachers and services in a joint effort to revitalize and
modernize the system as a whole, as well as its effective functioning.
• Provide the CAQ and GAQ with instruments for regular and systematic monitoring of the system, in order to improve
the institution's performance.
• Put into practice the regular and qualitative monitoring of the outcomes of the satisfaction questionnaires applied to
stakeholders on the areas and services of IPG, with identification of improvement measures, namely with regard to the
areas covered by social action and the reception and integration students, both national and international, namely
those from the PALOP countries.
In specific aspects, EAC recommends:
1. Teaching:
• Define and institutionalize a general report model for the course unit and study cycle, which includes data
systematization, critical analysis and identification of improvement actions. These proposals must be monitored by
competent bodies of the IPG, namely by the CAQ.
• Ensure that reports on all courses are produced every year, identifying aspects to improve and defining a plan for
their monitoring. Simultaneously, promote regular collection and critical analysis of the relevant indicators for
monitoring the quality of teaching and learning in all schools, whether through the RFUC, the RDC, or the analysis of
the results of educational surveys of students, also promoting an increase in answer.
• Establish efficient mechanisms for the reception and institutional integration of students, namely displaced students
(national and international, especially PALOP students), reducing the risks of economic fragility or personal adaptation
and consequent dropout.
• Analyze and follow up on the results of satisfaction surveys on different services provided, whether among students,
or among the other stakeholders.
• Let students know the overall results of pedagogical inquiries and of the measures taken by competent bodies to
overcome any difficulties detected.
2. Research:
• Define a clear policy for the research area, with the identification of the mechanisms and instruments necessary for
its full integration in the IQAS, according to the A3ES benchmarks, as well as the implementation of quality
requirements mechanisms that guarantee recognition by evaluation agencies, namely FCT.
• Clarify the role of IUD in promoting the quality of research at IPG.
• Implement structured measures to involve more teachers and achieve better research results.
• Reinforce the link between teaching and research, with greater involvement of students in research and development
activities and projects.
3. Internationalization
• Improve the mechanisms for welcoming and integrating international students, with monitoring and plans to improve
their integration.
4. Interinstitutional and Community Collaboration
• Monitor the results of existing partnerships and identify new strategic partnerships that will enhance the quality of
IPG training and research, in accordance with well-defined action plans that are capable of monitoring and evaluating
results.
5. Human Resources Management Policy
• Identify training needs that allow the improvement of professional performance and the motivation of workers,
establishing an annual HR training plan;
• Improve performance evaluation and institute mechanisms to promote and value merit.
6. Support Services
• Ensure that everyone draws up annual activity plans in line with the IPG and QUAR Plan and that activity reports are
subject to critical reflection and include identification of improvement actions;
• Promote horizontal collaboration between services, namely from the various Schools, sharing and incorporating
examples of good professional practices;
• Establish mechanisms that promote a strong and clear complementarity between the physical and the virtual library,
as well as the functioning of the library at lunchtime, to enhance the students' study.
• Make GESP a transversal structure for the entire IPG, expanding its area of   activity to be able to monitor the course of
graduates in the labor market and produce indicators and studies on the relationship (or not) of their performance with
the training obtained at IPG.
7. Information system
• Define a structured plan for the implementation of interoperability between platforms, in particular for the
incorporation of Moodle in SIGARRA
• Ensure that the information obtained from the different platforms is coherent, complementary, easily accessible to
interested parties and that it is in line with the SIGQ.
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• Carry out the necessary developments so that the system itself performs the automatic processing of relevant data,
for easy and agile availability to management bodies, teachers and students.

4.2. Recomendações adicionais, colocadas à consideração da instituição
Numa perspetiva de melhoria do SIGQ: 
• Assegurar a definição, em cada Escola, de planos de ação para a melhoria contínua das unidades curriculares e dos
ciclos de estudos, com garantia de monitorização do seu cumprimento, incluindo ações de combate ao abandono
escolar.
• Definir princípios e divulgar orientações, desde o primeiro ano dos estudantes, sobre integridade académica.
• Criar condições para a melhoria dos trabalhos práticos dos estudantes. 
• Adotar medidas que permitam um melhor conhecimento dos perfis dos estudantes à entrada no IPG, para preparar
ações de promoção do sucesso escolar e de combate ao abandono. 
• Criar um instrumento que permita seguir a trajetória profissional dos diplomados do IPG, para aferir a relevância das
formações e as necessidades de formação ao longo da vida.
• Criar uma estrutura de apoio à inovação e formação pedagógica, com divulgação das boas práticas neste domínio.
• Promover iniciativas que conduzam à regularidade do contacto dos estudantes com a investigação logo desde os
primeiros anos da licenciatura e, sobretudo, no mestrado.
• Criar mecanismos estruturados de apoio, por serviços do IPG, à procura de alojamento digno para estudantes
deslocados.
• Promover iniciativas, apoiadas pelos serviços, que contribuam para o acompanhamento regular dos estudantes
internacionais (por ex. Programa Buddy ou mentoria de pares)
• instituir canais formalmente estabelecidos de comunicação, tendo em vista a garantia da sua permanência no tempo
e que os seus contributos das partes interessadas são tidos em conta

4.2. Additional recommendations for the consideration of the higher education institution:
With the aiming of improving the IQAS:
• Ensure the definition, in each School, of action plans for the continuous improvement of curricular units and study
cycles, with guarantee of monitoring their compliance, including actions to combat dropout.
• Define principles and disseminate guidelines on academic integrity for all students.
• Create conditions for the improvement of students' practical work.
• Adopt measures that allow a better knowledge of the students' profiles when entering IPG, to prepare actions to
promote school success and to combat dropout.
• Create an instrument that allows IPG to follw the professional trajectory of its graduates, in view of assessing the
relevance of training and their needs for lifelong learning.
• Create a support structure for innovation and pedagogical training, with the dissemination of good practices in this
field.
• Promote initiatives that lead to the regular contact of students with research right from the first years of the degree
and, above all, in the master's degree.
• Create structured support mechanisms, by IPG services, looking for decent accommodation for displaced students.
• Promote initiatives, supported by services, that contribute to the regular monitoring of international students (eg
Buddy Program or peer mentoring)
• institute formally established channels of communication, with a view to ensuring their permanence over time and
that their contributions from interested parties are taken into account

5. Observações
5. Observações

A CAE reconhece e agradece a disponibilidade do IPG, claramente assumida na pronúncia apresentada, para acolher
as recomendações relativas a cada ponto constante do presente relatório, em especial as medidas já tomadas após
receção do relatório preliminar, designadamente:
a) a disponibilização do Relatório de autoavaliação realizado no âmbito da avaliação institucional, para cumprir a
exigência do artigo 16º da Lei 38/2007;
b) Planos e Relatórios de Atividades do IPG;
c) Identificação do corpo docente;
d) Índices de aproveitamento e de insucesso escolar das UCs.

5. Other Comments
CAE recognizes and appreciates the availability of the IPG, clearly assumed in the pronouncement presented, to
accept the recommendations related to each point contained in this report, in particular the measures already taken
after receiving the preliminary report, namely: 
a) the availability of the Self-Assessment Report carried out within the scope of the institutional assessment, in order
to comply with the requirement of article 16 of Law 38/2007;
b) IPG Activity Plans and Reports;
c) Identification of the teaching staff;
d) Indices of achievement and academic failure of the UCs.
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6. Conclusão
6.1. O sistema interno de garantia da qualidade auditado cumpre os requisitos mínimos para a sua certificação, de acordo
com os critérios definidos no Manual para o Processo de Auditoria?

Sim, sujeito a condições

6.2. Condições a serem cumpridas e respetiva calendarização, no caso de ser proposta uma decisão de certificação
condicional

I - A cumprir de imediato
1. Divulgar no Portal institucional, em acesso aberto e de fácil consulta, a seguinte informação:
a. Relatórios de autoavaliação e de avaliação externa dos ciclos de estudos nas respetivas páginas, o seu registo pela
DGES e prazos de acreditação. O IPG informou, em sede de pronúncia, já os ter disponíveis na página da Qualidade,
mas a CAE reitera a recomendação de disponibilização na página dos respetivos ciclos de estudos.
b. Relatórios dos ciclos de estudos posteriores ao ano letivo 2015/2016, uma vez que o último disponível na página da
Qualdiade reporta a este ano.
2. Definir um 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. Modos de acompanhamento e monitorização
3. Diferenciar e clarificar o âmbito das funções do CAQ, do GAQ e (se for operacionalizada) da Comissão de
Acompanhamento, com estabelecimento de critérios que explicitem as respetivas funções e:
a. Modos de auscultação e participação de estudantes;
b. Modos de produção de provas documentais relativas a procedimentos e práticas instituídas para a promoção da
melhoria da qualidade nas áreas de missão e nos serviços do IPG;
c. Modos de participação das Escolas, dos Serviços e da UDI no SIGQ.

II - A cumprir no prazo de um 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 Qaulidade, 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);
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.

6.2. Conditions to be met by the institution and the corresponding deadline, in case a conditional certification is proposed
I - To be fulfilled immediately
1. Disseminate the following information on the institutional Webpage, in open access and easy to consult:
a. The self-assessment and external assessment reports of study cycles on the respective pages, their registration by
DGES and accreditation deadlines. The IPG declared, in the pronunciation report, having them available on the Quality
page, but CAE reiterates the recommendation to make them available on the page of the respective study cycles.
b. The self-assessment report carried out within the scope of institutional assessment, to comply with the requirement
of article 16 of Law 38/2007;
c. The IPG Annual Activity Plans and Reports;
d. Identification of the teaching staff, including their qualification and link to the institution, pursuant to paragraph e) of
paragraph 2 of article 162 of Law no. 62/2007 and paragraph e) ii) of article 18 of Law 38/2007 and the guidelines
contained in standard 1.8 of the ESG and respective A3ES References;
e. course units achievement and failure rates, as provided for in paragraph j) of no. 2 of article 162 of Law no. 62/2007;
f. Data on the employability of IPG graduates.
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2. Define an Action Plan for the next cycle of operation of the Evaluation and Quality Council (CAQ), which
contemplates:
a. Objectives
b. Goals and indicators
c. Implementation schedule
d. Follow-up and monitoring modes
3. Differentiate and clarify the scope of the functions of the CAQ, GAQ and (if operationalized) the Monitoring
Committee, with the establishment of criteria that explainthat explain the respective functions and:
a. Methods of auscultation and participation of students;
b. Methods of producing documentary evidence relating to procedures and practices instituted to promote quality
improvement in the mission areas and services of the IPG;
c. Ways of participation of all Schools, Services and UDI in IQAS.
II - To be fulfilled within one 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.

6.3. Fundamentação da apreciação de cumprimento assinalada em 6.1
Os pontos assinalados em 6.1 resultam da análise efetuada pela CAE ao Relatório de Autoravaliação, aos seus anexos
e ao Portal do IPG. Tiveram ainda em conta diversas informações obtidas durante a visita, nas reuniões com os
distintos participantes do IPG. Sumariam, no essencial, as diversas recomendações distribuídas ao longo deste
relatório de auditoria, tornando-as mais fáceis de identificar pelos órgãos competentes do IPG.
Além dos aspetos que derivam diretamente das normas legais, as restantes condições visam contribuir para uma
melhoria geral do SIGQ do IPG, de acordo com os referenciais da A3ES, propondo:
a) clarificação das responsabilidades e do papel dos vários órgãos de impelementação e monitorização do sistema;
b) instituição de práticas reguilares de monitorização das áreas de intervenção do SIGQ;
c) transparência e informação atualizada a todas as partes interessadas, em especial aos estudantes;
d) melhoria da qualificação e do desempenho do pessoal docente e não docente;
e) incorporação de uma cultura da qualidade em todas as áreas de atuação da instituição.

6.3. Grounds for the judgement issued in 6.1
The points highlighted in 6.1 result from the analysis carried out by EAC on the Self-Assessment Report, on its
annexes and on the IPG Webpage. They also took into account various information obtained during the visit, in
meetings with the different IPG participants. They summarize, in essence, the various recommendations distributed
throughout this audit report, making them easier to identify by competent bodies of the IPG.
In addition to the aspects that derive directly from legal norms, the remaining conditions aim to contribute to a general
improvement of the IPG's SIGQ, according to the A3ES benchmarks, proposing:
a) clarification of the responsibilities and the role of the various structures for impelling and monitoring the system;
b) institution of regular practices for monitoring IQAS intervention areas;
c) transparency and updated information to all interested parties, especially students;
d) improving the qualification and performance of teaching and non-teaching staff;
e) incorporating a quality culture in all areas of activity of the institution.


