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I.1. Enquadramento
O Manual da Qualidade (MQ) é o documento formal que descreve o Sistema Interno de
Garantia de Qualidade (SIGQ) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), designadamente o
âmbito, a estrutura, a estratégia, as partes interessadas e os procedimentos para a garantia
da qualidade da atividade da instituição.
No sentido do cumprimento da política institucional para a qualidade e melhoria contínua,
em alinhamento com as referências nacionais e europeias para a qualidade das Instituições
de Ensino Superior (IES), o MQ é elaborado com base num conjunto de referenciais
(legislação nacional, regulamentos internos e outros documentos de referência)
destacando-se, desde logo, os constantes na Figura 1.
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
• Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area (ESG 2015)
Diplomas legislativos
• Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior
• Regime Jurídico da Avaliação do Ensino Superior
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES)

• Referenciais para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas Instituições
de Ensino Superior (outubro/2016)
• Manual para o Processo de Auditoria dos Sistemas Internos de Garantia da
Qualidade nas Instituições de Ensino Superior (janeiro/2020)
• Glossário A3ES
Instituto Politécnico da Guarda
• Estatutos do Instituto Politécnico da Guarda
• Regulamento Orgânico dos Serviços Centrais do IPG
• Declaração Pública da Política da Qualidade
Figura 1 – Enquadramento e documentos de referência do SIGQ
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O MQ assume-se assim como um documento estruturante, orientador e facilitador da
concretização da política da qualidade, reunindo um conjunto de práticas implementadas
para o cumprimento de objetivos, concretização da missão e melhoria contínua do
desempenho nas diversas áreas de atuação da instituição.

I.2. Estrutura
Como documento explicativo da estrutura e funcionamento do SIGQ, orientado quer para
a comunidade académica, quer para as várias partes interessadas do IPG, o MQ está
organizado em três pontos principais:

Contextualização do MQ
• Descrição

dos

mecanismos

associados

à

elaboração,

aprovação/homologação, revisão e publicação do MQ.
Enquadramento institucional

• Breve caracterização do IPG a nível da sua estrutura organizacional,
partes interessadas e estratégia para a qualidade.
Âmbito e objetivos do SIGQ
• Apresentação da Política da Qualidade, estrutura organizativa,

responsabilidades e participação das partes interessadas no SIGQ,
respetiva monitorização, avaliação e melhoria contínua e, por fim,
estrutura documental.
Figura 2 – Estrutura do MQ

I.3. Elaboração, aprovação e homologação
A implementação, monitorização e revisão do SIGQ representa um dos eixos de atuação
do Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ). Desta forma, a elaboração e revisão do
20
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MQ, como instrumento chave para o funcionamento do SIGQ, é da responsabilidade do
GAQ sob coordenação direta e estratégica da Presidência do IPG.
O MQ é elaborado e revisto em articulação com outros documentos estratégicos do IPG.
Complementarmente, pretendendo-se construir um documento de gestão partilhado e
reconhecido por toda a instituição, cada revisão do MQ é submetida a discussão pública
interna para auscultação e participação do Grupo de Trabalho para a Qualidade (GTQ),
das Unidades Orgânicas (UO), Unidades Funcionais (UF) e Serviços do IPG.
A aprovação e homologação do MQ cabem ao Conselho para a Avaliação e Qualidade
(CAQ) e ao Presidente do IPG, respetivamente.
O documento é identificado através de um código constituído pela sigla de identificação
da família do documento – Qualidade, Avaliação e Melhoria Contínua (QAMC), seguido
da sigla de identificação do tipo de documento – Registo (R) e número sequencial do
documento na família (001): QAMC.R.001.

I.4. Revisão e publicação
Por forma a garantir a atualidade e conformidade do MQ, o processo de revisão ocorre
sempre que verificadas alterações resultantes, quer da legislação aplicável, quer de
orientações e diretrizes internas e/ou reestruturação de processos.
Esta revisão pode ser global ou parcial, sendo que:
 Qualquer alteração ao seu conteúdo implica a emissão de uma nova versão,
referenciada pelos dois últimos dígitos da codificação do documento;
 Por cada revisão realizada, o número relativo à versão é incrementado em uma
unidade (exemplo: QAMC.R.001.04, cf. Quadro 1).
O Quadro 1 apresenta o registo das várias versões aprovadas do MQ desde a sua criação,
bem como a descrição de cada revisão.
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Quadro 1 – Registo das revisões do MQ
Código

Versão

Data

Descrição

MQ

01

17-11-2011

 Criação
 Alteração do logotipo institucional

MQ

02

01-03-2013

 Alteração da oferta formativa
 Atualização da equipa dirigente do IPG
 Conteúdos de funções mais resumidos

MQ

03

13-04-2015

 Alterações no âmbito do Sistema de Garantia da
Qualidade da Investigação, Desenvolvimento e
Transferência de Tecnologia
 Eliminação da informação relativa à oferta
formativa
 Alteração da codificação do documento

QAMC.R.001

04

xx-xx-2022

 Alteração do logotipo institucional
 Reestruturação da forma e conteúdos para
adequação à atual estratégia institucional

O MQ é um documento público, de acesso livre, encontrando-se disponível para toda a
comunidade académica e público em geral através da página de internet da Qualidade.
A versão em vigor do MQ é detida e controlada pelo GAQ, pelo que todas as impressões
e cópias são consideradas cópias não controladas. As versões obsoletas são conservadas
em arquivo eletrónico.
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II.1. Missão, visão e valores
De acordo com os Estatutos do Instituto Politécnico da Guarda (REG.IPG.030), disponíveis
na plataforma de gestão de documentos WeMake, o IPG é uma pessoa coletiva de direito
público, dotada de autonomia estatutária, pedagógica, científica, cultural, administrativa,
financeira, patrimonial e disciplinar.
O IPG tem como missão qualificar profissionais através de programas de formação de
qualidade reconhecida e que sejam geradores de competências para o desenvolvimento
de conhecimento, para a criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza
profissional para benefício da região e do país (Instituto Politécnico da Guarda, 2020).
A visão do IPG consiste em ser reconhecido como referência no processo de
desenvolvimento regional, através do contributo dos seus diplomados por via da sua
competência profissional, pela capacidade de serviço à sociedade e atitude ética,
contribuindo para soluções competitivas e sustentáveis num contexto global (Instituto
Politécnico da Guarda, 2020).
A atividade regular do IPG, interações e relações com a comunidade interna e
comunidade envolvente devem ter por base os seguintes valores:

Figura 3 – Valores do IPG
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II.2. Estrutura organizacional
A estrutura organizacional do IPG encontra-se representada em organograma (APÊNDICE
1). Destacam-se, contudo, as estruturas que são referidas nos Estatutos do Instituto

Politécnico da Guarda:
█ Escolas
Unidades Orgânicas (UO) de ensino e investigação, dotadas de autonomia administrativa e
académica, designadamente científica e pedagógica, nos termos da Lei, dos Estatutos do

Instituto Politécnico da Guarda e de estatutos próprios:
 Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)
 Escola Superior de Saúde (ESS)
 Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)
 Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

█ Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)
UO de formação, investigação e desenvolvimento, dotada de autonomia administrativa e
académica, designadamente científica e pedagógica, nos termos da Lei, dos Estatutos do
Instituto Politécnico da Guarda e de Estatutos próprios.
█ Unidades Funcionais (UF)
Unidades de suporte à atividade académica, à atividade de gestão e de serviços à
comunidade académica.
• Serviços de Ação Social
UF dotada de autonomia administrativa e financeira, vocacionada para assegurar
as funções de ação social escolar. A sua ação centra-se na prestação de serviços
aos estudantes nas seguintes áreas: bolsas de estudo, alojamento, alimentação,
acesso a serviços de saúde, apoio a atividades desportivas e culturais e
promoção e apoio a estudantes carenciados.
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• Biblioteca
UF de serviços e suporte à comunidade académica, nomeadamente, quanto às
suas atividades pedagógicas, técnicas e de investigação científica.
No que respeita aos órgãos de governo, de acordo com os Estatutos do Instituto

Politécnico da Guarda, e sem prejuízo da existência de outros resultantes da evolução
institucional e adequação a legislação atual (por exemplo, o Conselho de Coordenação da
Avaliação), o IPG possui órgãos comuns (Quadro 2), órgãos inerentes às Escolas (Quadro
3) e órgãos afetos à UDI (Quadro 4). A composição dos órgãos, respetivas competências
e formas de funcionamento, encontram-se descritos nos Estatutos do Instituto Politécnico

da Guarda (REG.IPG.030) e nos estatutos de cada UO.
Quadro 2 – Órgãos comuns de governo e gestão global do IPG
Órgãos Comuns
Conselho
Geral

Presidente

Conselho de
Gestão

Conselho
Superior de
Coordenação

Conselho para a
Avaliação e
Qualidade

Provedor do
Estudante

Quadro 3 – Órgãos das Escolas do IPG

Órgãos das Escolas
Diretor

Conselho
Pedagógico

Conselho Técnico-Científico

Unidades Técnico-Científicas

Quadro 4 – Órgãos da UDI
Órgãos da UDI

Diretor

Conselho Científico

Conselho Consultivo para a Ciência
e Inovação

A estrutura orgânica do IPG integra também um conjunto de serviços e gabinetes de apoio
(APÊNDICE 1) que abrangem toda a atividade da instituição. As suas competências
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encontram-se descritas no Regulamento Orgânico dos Serviços Centrais do Instituto

Politécnico da Guarda e em despachos do Presidente do IPG.

II.3. Estratégia institucional para a qualidade
A garantia da qualidade no Ensino Superior representa um princípio base do Espaço
Europeu do Ensino Superior (EEES), essencial para o seu desenvolvimento, cabendo às
IES a responsabilidade pela qualidade do ensino.
A qualidade constitui uma prioridade institucional no modelo de gestão e cultura
organizacional do IPG consagrada nos próprios estatutos, na medida em que é um
instrumento essencial para a garantia de ensino e investigação de qualidade, para uma
efetiva ligação à comunidade e para o cumprimento das exigências de organizações
nacionais e internacionais.
Por outro lado, as orientações da A3ES merecem particular atenção na gestão da
qualidade do IPG, atendendo à importância dos vários processos de avaliação e
acreditação (ciclos de estudos, próprio SIGQ e avaliação institucional) que exigem o
desenvolvimento e adequação de procedimentos para resposta às exigências legais e
orientações superiormente emanadas da tutela.
Assim, a definição e execução da estratégia institucional para a qualidade do IPG baseiase, desde logo, no cumprimento dos Referenciais para os Sistemas Internos de Garantia

da Qualidade nas Instituições de Ensino Superior preconizados pela A3ES, mas também
em referências e metas formalmente estabelecidas em documentos de gestão estratégica
como, por exemplo, Plano Estratégico (PE), Plano de Ação do CAQ, Plano e Relatório
Anual de Atividades (PRAA), Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), Balanço
da Qualidade (BQ), entre outros.
Desta forma, a estratégia institucional para a garantia, promoção e melhoria da qualidade
do IPG assenta numa visão partilhada da missão, valores e objetivos da instituição,
envolvendo todos os níveis hierárquicos e setores da instituição. Através de uma política
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propícia ao desenvolvimento sustentável, designadamente através de um modelo de
articulação adequado às sinergias internas e atuações complementares de cada UO e UF, o
objetivo principal é a valorização da instituição.
A atuação do IPG centra-se em cinco eixos estratégicos alinhados com o PE (Figura 4).
I

Ensino

II

Investigação, Desenvolvimento e Inovação

III

Internacionalização

IV

Comunicação e Comunidade

V

Organização e Desenvolvimento Interno

Figura 4 – Eixos estratégicos da atuação do IPG

Cada eixo estratégico relaciona-se com os referenciais SIGQ da A3ES e divide-se, por sua
vez, em objetivos estratégicos alinhados com a Política da Qualidade do IPG (Quadro 5).
Por outro lado, no contexto dos objetivos da qualidade, os planos de ação, medidas
preventivas ou de correção, metas a atingir, indicadores, responsabilidades, prazos de
execução, etc., são parte integrante da estratégia do IPG para a qualidade.
Da mesma forma, a sistematização de mecanismos e procedimentos, aliada à
monitorização e avaliação periódica de indicadores, metas e resultados atingidos,
contribuem para uma lógica de melhoria contínua dos processos e para a prestação de
contas. Este modelo de feedback é essencial para a dinâmica pretendida no âmbito da
estratégia institucional do IPG para a qualidade.
Quadro 5 – Eixos e objetivos estratégicos do IPG vs. Referenciais A3ES
ENSINO
(Ref. 2, 3, 4 e 5)

OE1 Criar e adequar
programas de formação
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OE3 Promover a
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INVESTIGAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO
(Ref. 6, 7 e 8)

OE1 Consolidar a
investigação científica e
aplicada

INTERNACIONALIZAÇÃO OE1 Participar em
atividades internacionais
(Ref. 8)
de ensino
COMUNICAÇÃO E
COMUNIDADE
(Ref. 7 e 12)

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO INTERNA
(Ref. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 e
13)

OE1 Reorganizar o
sistema de comunicação
e respetivos fluxos

OE1 Programar a
modernização
administrativa e
técnica

OE2 Promover o
desenvolvimento
sustentável

OE3 Reforçar a inovação

OE2 Promover a
mobilidade internacional
de pessoas e a partilha
de conhecimento

OE3 Desenvolver redes e
projetos de cooperação
internacionais de
investigação

OE2 Desenvolver uma
identidade própria e
marca distintiva

OE3 Promover eventos e
atividades de natureza
científica e cultural

OE2 Arquitetar
um modelo
eficiente da
organização do
trabalho

OE3 Desenvolver
e adequar os
modelos de
avaliação de
docentes

OE4 Assegurar a
manutenção e
desenvolvimento
de infraestruturas
e equipamentos

II.4. Partes interessadas
Todos os processos e atividades desenvolvidas no IPG têm uma abordagem focada nas
necessidades e expetativas das partes interessadas, internas ou externas, e que devem ser
conhecidos e monitorizados ao longo do tempo para que os processos sejam desenhados
ou redesenhados de modo a produzir resultados que satisfaçam os seus requisitos
(consultar o ponto III.6). Desta forma, o IPG reconhece a relevância do envolvimento das
partes interessadas para o desenvolvimento da sua atividade e cumprimento de objetivos
institucionais.
Como partes interessadas, entende-se todos os elementos, grupos de pessoas ou
entidades que, direta ou indiretamente, afetam ou são afetadas pela atividade
desenvolvida no IPG. Assim, existem: partes interessadas internas – aquelas que, fazendo
parte do IPG, interagem diretamente na instituição e contribuem para o cumprimento da
sua missão; e partes interessadas externas – aquelas que, apresentando um estatuto
próprio, atuam em ambiente externo ao IPG (Quadro 6).
Quadro 6 – Identificação das partes interessadas do IPG
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INTERNAS
• Estudantes
• Pessoal docente
• Pessoal não docente
• Investigadores
• Bolseiros de investigação
• Órgãos (Conselho Pedagógico, Conselho Técnico-Científico, Conselho Geral,
Provedor do Estudante, etc.)
EXTERNAS
• Potenciais estudantes
• Diplomados

• Entidades públicas e privadas (entidades parceiras no âmbito de projetos,
entidades recetoras de estágios, associações profissionais, órgãos de poder
local, etc.)
• Fornecedores e prestadores de serviços
• Entidades de acreditação/certificação
• Estruturas governamentais (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
etc.)

• Sociedade civil

O processo de auscultação das partes interessadas e, paralelamente, a monitorização
sistemática da informação recolhida no âmbito dos diferentes processos é essencial, não
só para compreender, valorizar e identificar necessidades e problemas, como também
para processos de tomada de decisão no âmbito da qualidade e melhoria contínua.
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III.1. Âmbito e objetivos
O SIGQ abrange todo o IPG, ou seja, as quatro UO, a UDI, as UF e todos os setores,
serviços e gabinetes de apoio existentes na instituição.
A conceção, estruturação e implementação do SIGQ assenta nos referenciais para os
SIGQ recomendados pela A3ES e, portanto, em conformidade com os padrões europeus

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
(ESG). Estes referenciais, desenhados para a conceção, desenvolvimento e implementação
de sistemas internos de garantia da qualidade por parte das IES, apresentam-se como
fatores para o desenvolvimento de abordagens inovadoras à garantia interna da qualidade,
capazes de promover uma cultura de qualidade em consonância com a política para a
qualidade e objetivos estratégicos de cada IES.
O SIGQ tem como objetivo a definição e sistematização de processos, procedimentos e
mecanismos necessários para a promoção e garantia da melhoria contínua da qualidade
dos processos associados a cada eixo da missão do IPG e, por conseguinte, para a
concretização da sua Política da Qualidade.
O grau de implementação do SIGQ é refletido em relatório anual (BQ) produzido pelo
GAQ. O objetivo principal deste documento é aferir, monitorizar e refletir sobre a
adequação e desempenho do SIGQ ao nível da sua estratégia e operacionalização. Tratase, portanto, de um instrumento importante já que, para além de constituir uma síntese e
análise crítica, permite também avaliar o grau de concretização de objetivos e metas,
contribuindo para o cumprimento sistemático das atividades e missão institucional do IPG,
e, simultaneamente, identificar potenciais ações e planos de melhoria no sentido da
revisão e melhoria do SIGQ.
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III.2. Política da Qualidade
A Declaração Pública da Política da Qualidade do IPG (APÊNDICE 2) surge como uma
diretiva transversal a toda a instituição, quer nas dimensões de gestão, quer nas
operacionais.
Através da implementação e operacionalização do SIGQ, o IPG concretiza a política para
a garantia da qualidade e melhoria contínua comprometendo‐se, designadamente, a:
 Promover uma cultura de qualidade transversal aos seus eixos de atuação: ensino;
investigação, desenvolvimento e inovação; internacionalização; comunicação e
comunidade; e organização e desenvolvimento interno;
 Estruturar a oferta formativa em função de necessidades regionais e nacionais, das
expetativas dos estudantes e das necessidades da sociedade e organizações,
desenvolvendo uma formação integral e promovendo a empregabilidade dos
diplomados;
 Desenvolver outras ofertas de formação contínua, pós-graduada e de especialização
de acordo com o paradigma da aprendizagem ao longo da vida e na adaptação
funcional ao longo da carreira profissional;
 Fomentar o envolvimento e a participação ativa das partes interessadas relevantes,
internas e externas, no funcionamento da instituição, nomeadamente na definição e
desenho dos procedimentos e processos e na reformulação e adequação da oferta
formativa;
 Auscultar, de forma regular, as necessidades e expetativas das partes interessadas
relevantes procurando aumentar a sua satisfação e a transparência em todas as
atividades desenvolvidas no âmbito do SIGQ;
 Promover uma cultura institucional de qualidade e de autorresponsabilização com
base na autoavaliação regular e no subsequente controlo da implementação de
melhorias;
 Garantir as condições necessárias à atualização do SIGQ e sua certificação pelos
referenciais e normas estabelecidos como referência à construção do SIGQ;
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 Assegurar que as debilidades e oportunidades são identificadas, consideradas e
controladas, aumentando a eficácia do SIGQ e a obtenção de melhores resultados
institucionais;
 Promover o empreendedorismo e a inovação no ambiente organizacional, de modo
a dar respostas sempre mais ajustadas às tendências e necessidades setoriais.
O IPG considera que a responsabilidade pela Qualidade não é exclusiva dos elementos
que constituem o CAQ, o GAQ ou o GTQ, devendo esta ser partilhada pelas várias partes
interessadas. Nesse sentido, o desenvolvimento de uma cultura institucional para a
qualidade, ativamente participada pelas partes interessadas relevantes, é igualmente parte
integrante e essencial da Política da Qualidade com vista ao sucesso e prestígio da
instituição.

III.3. Estrutura e responsabilidades
O IPG reconhece a importância do envolvimento e participação de toda a comunidade
escolar, e demais partes interessadas, para a concretização da sua política para a garantia
da qualidade e, por isso, privilegia a participação de atores internos e externos no âmbito
da organização estratégica dos processos de garantia da qualidade.
Com base neste modelo participativo, cada órgão, estrutura ou participante envolvido na
missão e atuação do IPG, direta ou indiretamente, tem um nível de intervenção e
responsabilidade no processo de garantia e promoção da qualidade. Através deste
envolvimento sistemático e transversal das partes interessadas, procura-se monitorizar,
assegurar e melhorar progressivamente a eficácia e eficiência dos mecanismos e
instrumentos previstos no SIGQ.
A estrutura operacional do SIGQ tem o seguinte modelo:
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Presidente – Gestão de Topo

Conselho para a Avaliação e Qualidade – Coordenação do SIGQ

Gabinete de Avaliação e Qualidade
Grupo de Trabalho para a Qualidade

Figura 5 – Estrutura operacional do SIGQ

De acordo com os Estatutos do Instituto Politécnico da Guarda, Regulamento Orgânico dos

Serviços Centrais do Instituto Politécnico da Guarda e despachos internos, as funções e
responsabilidades dos diferentes órgãos/intervenientes no domínio da qualidade, com
vista à implementação e melhoria contínua do SIGQ, são seguidamente apresentadas.
█ Presidente
No exercício das funções que lhe são cometidas pelos Estatutos do Instituto Politécnico da

Guarda, cabe-lhe no âmbito do SIGQ:
 Superintender em toda a gestão académica;
 Propor iniciativas necessárias ao bom funcionamento da instituição;
 Tomar as medidas necessárias à garantia da qualidade da atividade da instituição;
 Aprovar a criação, suspensão e extinção de cursos;
 Homologar o MQ.

█ Conselho para a Avaliação e Qualidade (CAQ)
O CAQ é constituído pelo Presidente, ou Vice-Presidente delegado, Diretores de UO,
personalidades de reconhecido mérito, representante do pessoal não docente,
representante das Associações de Estudantes e docentes designados por cada Conselho
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Técnico-Científico. A este órgão compete a definição estratégica de políticas institucionais
de avaliação e qualidade, ou seja, a coordenação do SIGQ, designadamente:
 Coordenar todos os processos de autoavaliação e de avaliação externa do
desempenho do Instituto, das suas unidades orgânicas, bem como das atividades
científicas e pedagógicas sujeitas ou não ao sistema nacional de avaliação e
acreditação;
 Elaborar um plano plurianual com indicação das áreas funcionais a avaliar ou
auditar;
 Propor normas de avaliação a aplicar e definir padrões de qualidade;
 Indicar e calendarizar os níveis de proficiência que cada padrão de qualidade deve
alcançar;
 Analisar os processos de avaliação efetuados e elaborar os respetivos relatórios de
apreciação;
 Propor ao Presidente medidas de correção de pontos fracos que forem
identificados;
 Garantir a implementação dos planos de ação de melhoria ao SIGQ;
 Aprovar o MQ.

█ Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)
O GAQ é constituído por um(a) coordenador(a), docente nomeado(a) pelo Presidente e
um(a) técnico(a) superior. As competências no domínio da qualidade são:
 Apoiar os processos de avaliação interna e externa e a implementação e
desenvolvimento do SIGQ;
 Colaborar no desenvolvimento das diretrizes e políticas definidas pelo CAQ;
 Elaborar um plano anual de auditorias internas de acordo com as indicações
provenientes do CAQ;
 Preparar e dinamizar auditorias internas e, no âmbito mais geral do controlo interno,
procedimentos e iniciativas que as permitam concretizar;
 Apoiar a Gestão de Topo na implementação de eventuais ações de melhoria;
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 Cooperar no diagnóstico de necessidades de formação interna com a Gestão de
Topo e a Divisão de Recursos Humanos;
 Garantir a atualização da plataforma de gestão de documentos WeMake;
 Elaborar e rever o MQ.

█ Grupo de Trabalho para a Qualidade (GTQ)
O GTQ e constituído por docentes, um de cada UO, e por dois técnicos superiores afetos
a UF nomeados pelo Presidente do IPG. As suas funções no domínio da qualidade são:
 Colaborar na construção e revisão de procedimentos e processos de qualidade;
 Dinamizar a implementação de boas práticas da qualidade na respetiva UO ou UF,
tendo por base a Política da Qualidade do IPG;
 Reportar a informação ao GAQ sobre eventuais situações de não conformidade na
UO ou UF, no sentido de promover a melhoria contínua;
 Contribuir para avaliar e monitorizar, continuamente, os processos de melhoria nas
respetivas UO e/ou UF.

Para além da estrutura operacional anteriormente apresentada, existe também o
envolvimento de outros órgãos e estruturas que, direta ou indiretamente, contribuem e
participam diariamente no desenvolvimento e consolidação do SIGQ.
De acordo com os Estatutos do Instituto Politécnico da Guarda, estatutos das UO e

Regulamento Orgânico dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico da Guarda, as
funções e responsabilidades destes outros órgãos e estruturas, no que respeita aos
processos de garantia da qualidade, são seguidamente evidenciados.

█ Conselho Geral (CG)
No CG estão representados os docentes e investigadores, os estudantes, as entidades
externas (personalidades) e o pessoal não docente e não investigador. No âmbito do
SIGQ, compete-lhe, genericamente:

40

Manual da Qualidade

Instituto Politécnico da Guarda

 Propor as iniciativas que considere necessárias ao bom funcionamento da
instituição;
 Aprovar o plano estratégico para o quadriénio do mandato do Presidente;
 Aprovar as linhas gerais de orientação da instituição no plano científico,
pedagógico, financeiro e patrimonial;
 Aprovar os planos anuais de atividades e apreciar o relatório anual das atividades da
instituição;
 Aprovar as alterações dos Estatutos do Instituto Politécnico da Guarda;
 Criar, transformar ou extinguir unidades orgânicas sob proposta do Presidente.

█ Conselho de Gestão
O Conselho de Gestão é constituído pelo Presidente do IPG, um Vice-Presidente, o(a)
Administrador(a), o(a) Administrador(a) dos SAS e um quinto elemento (docente,
investigador ou não docente). No âmbito do SIGQ, compete-lhe, genericamente:
 Conduzir a gestão administrativa, patrimonial e financeira da instituição, bem como
a gestão dos recursos humanos.

█ Conselho Superior de Coordenação (CSC)
O CSC é composto pelo Presidente do IPG, Diretores das UO, Presidentes dos CTC e
Presidentes dos CP. No âmbito do SIGQ, compete-lhe, genericamente:
 Elaboração da proposta de estratégia formativa do IPG;
 Elaboração da proposta de orientação estratégica do IPG no domínio da
investigação científica, da transferência e valorização do conhecimento e da
prestação de serviços à comunidade;
 Superintender na gestão científica e cultural do IPG e Escolas Superiores nele
integradas;
 Apreciar as propostas a submeter pelo Presidente ao CG para a criação,
transformação ou extinção de unidades orgânicas;
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 Dar parecer sobre as propostas de criação, reformulação, suspensão ou de extinção
de cursos;
 Estabelecer os critérios gerais de recrutamento do pessoal docente;
 Articular e estabelecer os critérios gerais do processo de distribuição do serviço
docente nas Escolas Superiores de forma a garantir o melhor aproveitamento dos
recursos humanos disponíveis;
 Elaborar, por sua iniciativa, ou pronunciar-se sobre propostas de regulamentos
académicos;
 Propor ao CG programas de qualificação e de atualização científica e pedagógica
do pessoal docente;
 Estabelecer critérios gerais para o regime de avaliação, frequência e passagem de
ano nas Escolas Superiores.

█ Conselho Coordenador de Avaliação (CCA)
O CCA é presidido pelo(a) dirigente máximo(a) do serviço e integra, para além do(a)
responsável pela gestão de recursos humanos, três a cinco dirigentes por aquele(a)
designados. No âmbito do SIGQ, compete-lhe, genericamente:
 Estabelecer mecanismos de avaliação regular de pessoal docente e não docente.

█ Provedor do Estudante (PROE)
É um professor, ou equiparado, eleito para o cargo pelos estudantes, por sufrágio
universal direto e secreto. No âmbito do SIGQ, compete-lhe, genericamente:
 Apreciar as queixas e reclamações dos estudantes e, caso considere que a razão
lhes assiste, proferir as recomendações pertinentes aos órgãos competentes para as
atender;
 Fazer recomendações genéricas tendo em vista acautelar os interesses dos
estudantes, nomeadamente no domínio da atividade pedagógica e da ação social
escolar;
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 Promover a realização de atividades inspetivas aos serviços cujas atividades são
vocacionadas para os estudantes e a outros serviços sobre os quais existam dúvidas
quanto à regularidade de funcionamento.

█ Direções de Unidades Orgânicas (UO)
As Direções de UO são constituídas por docentes em serviço na UO. No âmbito do SIGQ,
compete-lhes, genericamente:
 Garantir a interligação da UO com as demais estruturas, órgãos e serviços comuns,
nas áreas de gestão, académica, pedagógica, científica, investigação e cooperação;
 Aprovar o calendário escolar e o horário das tarefas letivas, ouvidos o CTC e o CP;
 Elaborar e submeter à aprovação superior o plano de atividades da unidade
orgânica, bem como elaborar o respetivo relatório de atividades;
 Assegurar a boa gestão dos recursos humanos e materiais.

█ Conselhos Técnico-Científicos (CTC)
Os CTC são compostos por docentes em serviço na UO. No âmbito do SIGQ, competelhes, genericamente:
 Apreciar o plano de atividades científicas da unidade orgânica;
 Pronunciar-se sobre a criação ou extinção de UO;
 Deliberar sobre a distribuição do serviço docente, sujeita a homologação do
Presidente do Instituto, nos termos dos estatutos;
 Pronunciar-se sobre a criação, reformulação, suspensão ou extinção de ciclos de
estudos e aprovar os planos de estudos dos ciclos de estudos ministrados;
 Propor ou pronunciar-se sobre a instituição de prémios escolares;
 Propor ou pronunciar-se sobre a realização de acordos e de parcerias internacionais
de cariz científico;
 Propor a composição dos júris de provas e de concursos académicos;
 Praticar os outros atos previstos na lei relativos à carreira docente e de investigação
e ao recrutamento de pessoal docente e de investigação.
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█ Conselhos Pedagógicos (CP)
Os CP são constituídos por docentes em serviço na UO e estudantes. No âmbito do SIGQ,
compete-lhes, genericamente:
 Pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos de ensino e de
avaliação;
 Apreciar as queixas relativas a falhas pedagógicas, e propor as providências
necessárias;
 Aprovar o regulamento de avaliação do aproveitamento dos estudantes;
 Pronunciar-se sobre o regime de prescrições;
 Pronunciar-se sobre a criação de ciclos de estudos e sobre os planos dos ciclos de
estudos ministrados;
 Pronunciar-se sobre a instituição de prémios escolares;
 Pronunciar-se sobre o calendário letivo e os mapas de exames da unidade orgânica
ou da instituição;
 Apreciar os Relatórios de Direção de Curso (RDC) e, nesse âmbito, apresentar
propostas de melhoria que considere necessárias.

█ Coordenações de Unidades Técnico-Científicas (UTC)/Áreas Disciplinares
As Coordenações de UTC/Áreas Disciplinares são compostas por docentes em serviço na
UO. No âmbito do SIGQ, compete-lhes, genericamente:
 Coordenar as áreas científicas que integram a UTC;
 Propor políticas a prosseguir no domínio da formação, da investigação e da
prestação de serviços à comunidade;
 Propor à Direção da UO a contratação de pessoal docente, a renovação dos
contratos do pessoal docente afeto à UTC, bem como a proposta fundamentada de
não renovação de contratos de pessoal docente afeto à UTC;
 Analisar as situações de resultados não satisfatórios no âmbito das unidades
curriculares do curso, da sua responsabilidade, e propor um plano de ação com
vista à resolução dos problemas identificados em colaboração com o DC;
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 Promover e garantir a execução das ações necessárias ao desenvolvimento e
implementação das áreas científicas ou unidades curriculares sob a sua
responsabilidade e, bem assim, de outras atividades e programas de formação que
estejam sob a sua responsabilidade;
 Propor ou colaborar na criação e reestruturação de cursos;
 Propor a distribuição de serviço docente da UTC.

█ Direções de Curso (DC)
As DC são compostas por docentes em serviço na UO. No âmbito do SIGQ, compete-lhes,
genericamente:
 Propor e colaborar na implementação de ações concretas com vista ao bom
funcionamento do curso, bem como medidas destinadas a melhorar o sucesso
escolar;
 Identificar as boas práticas de ensino e aprendizagem desenvolvidas pelos
docentes;
 Analisar as situações de resultados não satisfatórios no âmbito das unidades
curriculares do curso e elaborar planos de ação com vista à resolução dos
problemas identificados, em colaboração com os docentes envolvidos e respetivos
coordenadores de área disciplinar;
 Promover reuniões com os estudantes e docentes do curso;
 Elaborar o RDC.

█ Serviços
 Definir anualmente ações a implementar, metas a atingir e apurar resultados;
 Fazer recomendações e propor ações de melhoria do funcionamento dos serviços;
 Analisar relatórios de avaliação e implementar ações corretivas e/ou de melhoria.
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Por último, destacar ainda a responsabilidade e participação ativa dos estudantes nos
processos de garantia da qualidade, nomeadamente no processo de garantia da qualidade
das unidades curriculares, através da resposta a inquéritos pedagógicos semestrais, bem
como no âmbito da avaliação da satisfação com os serviços prestados.
Paralelamente, os estudantes estão representados no CG, nos CP das UO e no CAQ
garantindo-se, desta forma, o seu envolvimento no que diz respeito à garantia da
qualidade da oferta formativa, atividades de ensino e aprendizagem e sistema de
avaliação no IPG.

III.4. Processos
A adoção de uma abordagem por processos no SIGQ permite o acompanhamento regular
das atividades desenvolvidas e a monitorização e apuramento de informação, dados e
indicadores relevantes. Este acompanhamento serve de instrumento para a melhoria,
sistemática e contínua, da eficiência e a eficácia dos processos.
Como referido anteriormente, a conceção da estrutura do SIGQ, e respetiva organização,
tem como base nos referenciais SIGQ-A3ES para as IES. Assim, considerando a estrutura
organizacional do IPG, foram definidos três tipos de processos principais inerentes ao
desenvolvimento e consolidação do SIGQ (Figura 6), designados macroprocessos,
especificamente:
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MACROPROCESSOS DO SIGQ

PROCESSOS ESTRATÉGICOS
Processos que provêm da gestão de topo da Instituição.

PROCESSOS NUCLEARES
Processos relacionados com a atividade da Instituição e com impacto direto
nas partes interessadas.

PROCESSOS DE SUPORTE
Processos que, não pertencendo à atividade principal da Instituição, apoiam
e sustentam o desenvolvimento e concretização dos processos estratégicos e
nucleares.
Figura 6 – Macroprocessos do SIGQ

Os macroprocessos acima identificados são compostos por subprocessos relacionados
com os referenciais A3ES atrás referidos. Cada subprocesso, por sua vez, agrega um
conjunto de atividades descritas em procedimentos e instruções de trabalho que detalham
a respetiva aplicação, âmbito, responsabilidades, etapas, indicadores, documentos de
referência, evidências e registos.
O mapa de processos do SIGQ (APÊNDICE 3) consiste assim num modelo sistémico cujo
ponto de partida são as necessidades e expetativas das partes interessadas e a saída a
satisfação das partes interessadas através da concretização de atividades e respetivos
resultados.
A relação e interação entre os diferentes subprocessos promove uma maior transparência,
comunicação e interação entre as diferentes estruturas do IPG.
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III.4.1. Processos estratégicos
Os processos estratégicos englobam os processos diretamente relacionados com o
planeamento e gestão das atividades e com a implementação do SIGQ. Paralelamente, é
estratégia do IPG uma comunicação eficaz da sua atividade para dar a conhecer à
sociedade a sua contribuição para o desenvolvimento da região e do país. Este
macroprocesso agrega os seguintes subprocessos: Planeamento e Gestão de Atividades;

Qualidade (Quadro 7), Avaliação e Melhoria Contínua (Quadro 8); Comunicação (Quadro
9).
Quadro 7 – Descrição do processo estratégico Planeamento e Gestão de Atividades
Planeamento e Gestão de Atividades
Objetivo

Planear, acompanhar e avaliar as atividades de acordo com a estratégia
institucional; definição e divulgação de orientações estratégicas.

Vertentes

Elaboração e revisão de documentos estratégicos
Elaboração e revisão de regulamentos
Gestão da oferta formativa
Gestão interna e organizacional
Responsabilidade social e desenvolvimento sustentável

Quadro 8 – Descrição do processo estratégico Qualidade, Avaliação e Melhoria Contínua
Qualidade, Avaliação e Melhoria Contínua
Objetivo

Implementar, monitorizar e avaliar o SIGQ.

Vertentes

Auditorias internas
Auscultação das partes interessadas e avaliação da satisfação
Avaliação e acreditação
Elaboração, revisão e divulgação de documentos orientadores
Gestão de reclamações e sugestões
Gestão, monitorização e melhoria contínua do SIGQ
Implementação e acompanhamento de planos de ação
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Quadro 9 – Descrição do processo estratégico Comunicação
Comunicação
Objetivo

Assegurar o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação e relações
públicas que promova a atividade do IPG e a melhoria da relação com a
comunidade interna e externa.

Vertentes

Gestão de canais de comunicação físicos e digitais
Gestão de eventos internos e visitas institucionais
Promoção da imagem institucional
Comunicação e divulgação institucional

III.4.2. Processos nucleares
Os processos nucleares são os diretamente relacionados com a missão do IPG e,
consequentemente, com as partes interessadas. Estes processos englobam os seguintes
quatro

subprocessos:

Ensino

e

Aprendizagem

(Quadro

10);

Investigação

e

Desenvolvimento (Quadro 11); Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade
(Quadro 12); e Internacionalização (Quadro 13).
Quadro 10 – Descrição do processo nuclear Ensino e Aprendizagem
Ensino e Aprendizagem
Objetivo

Garantir o planeamento, a monitorização, a avaliação e a melhoria contínua das
atividades relacionadas com o ensino e aprendizagem.

Vertentes

Atividade académica
Empregabilidade
Estágios, projetos e dissertações
Garantia da qualidade das unidades curriculares
Gestão académica
Planeamento da atividade letiva
Recrutamento e admissão de estudantes
Reestruturação e avaliação da oferta formativa
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Quadro 11 – Descrição do processo nuclear Investigação e Desenvolvimento
Investigação, Desenvolvimento e Inovação
Objetivo

Apoiar e promover a investigação de qualidade.

Vertentes

Atividades de investigação
Inovação e empreendedorismo
Redes e projetos de cooperação internacionais de investigação

Quadro 12 – Descrição do processo nuclear Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade
Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade
Objetivo

Promover, dinamizar e valorizar a ligação com a sociedade

Vertentes

Atribuição de títulos
Formação contínua de professores
Iniciativas para a interação com a sociedade
Parcerias, protocolos e projetos institucionais
Prestação de serviços especializados

Quadro 13 – Descrição do processo nuclear Internacionalização
Internacionalização
Objetivo

Reforçar e dinamizar a internacionalização

Vertentes

Gestão da mobilidade académica
Mobilidade internacional
Protocolos e projetos internacionais de cooperação académica, científica e
cultural

III.4.3. Processos de suporte
Os processos de suporte sustentam o cumprimento da missão do IPG. Neles, estão
incluídos seis subprocessos: Recursos Humanos (Quadro 14); Recursos Financeiros
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(Quadro 15); Instalações e Recursos Materiais (Quadro 16); Serviços de Apoio (Quadro
17); Informação Pública (Quadro 18); e Sistemas de Informação (Quadro 19).
Quadro 14 – Descrição do processo de suporte Recursos Humanos
Recursos Humanos
Objetivo

Assegurar a gestão do pessoal docente, investigador e pessoal não docente

Vertentes

Avaliação do desempenho
Contratação e renovação de contratos
Formação e desenvolvimento
Gestão de pessoal
Informação e reporte estatístico a entidades oficiais
Medicina do trabalho
Processamento de vencimentos e ajudas de custo

Quadro 15 – Descrição do processo de suporte Recursos Financeiros
Recursos Financeiros
Objetivo

Assegurar a política de gestão de recursos financeiros

Vertentes

Aquisição de bens e serviços
Gestão financeira e contabilidade
Gestão orçamental
Produção de informação financeira para os órgãos de governo e gestão
Tesouraria

Quadro 16 – Descrição do processo de suporte Instalações e Recursos Materiais
Infraestruturas e Recursos Materiais
Objetivo

Assegurar a manutenção, gestão e adequação das instalações e recursos
materiais

Vertentes

Gestão da frota
Gestão de espaços e infraestruturas
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Gestão de laboratórios
Gestão do património

Quadro 17 – Descrição do processo de suporte Serviços de Apoio
Serviços de Apoio
Objetivo

Garantir a gestão dos serviços de apoio

Vertentes

Assistência médica, psicológica e social
Atividades desportivas, artísticas e culturais
Biblioteca
Bolsas de estudo
Expediente e arquivo
Integração na vida ativa
Serviços administrativos
Setor da alimentação
Setor do alojamento

Quadro 18 – Descrição do processo de suporte Informação Pública
Informação Pública
Objetivo

Produzir e difundir informação pertinente junto das partes interessadas

Vertentes

Publicitação de informação
Recolha e tratamento de informação

Quadro 19 – Descrição do processo de suporte Sistemas da Informação
Sistemas de Informação
Objetivo

Assegurar os serviços de tecnologia da informação e comunicação que garantam
a normal atividade da instituição.

Vertentes

Assistência e suporte técnico
Gestão da relação com parceiros tecnológicos
Gestão da segurança da informação, privilégios e acessos

52

Manual da Qualidade

Instituto Politécnico da Guarda

Infraestruturas e equipamentos tecnológicos
Proteção de dados e cibersegurança

III.5. Estrutura documental
A informação relacionada com o SIGQ é organizada num suporte documental estruturado
em três níveis: o primeiro nível engloba toda a documentação estratégica e de gestão do
IPG; o segundo nível consiste na documentação associada ao mapa de processos do
SIGQ; e o último nível abrange todos os impressos aprovados no âmbito do SIGQ (Figura
7).

DOCUMENTAÇÃO
ESTRATÉGICA E DE GESTÃO

Plano Estratégico

Manual da Qualidade

Política da Qualidade;
PRAA; BQ; Planos de Ação

PROCESSOS

IMPRESSOS

Procedimentos

Formulários

Instruções de trabalho

Modelos

Regulamentos

Registos

Normas e orientações

Outros documentos

O quê? Quem? Como?
Quando? Onde?

Evidências; Dados

Figura 7 – Estrutura documental do SIGQ

Esta estrutura documental constitui assim a base para o desenvolvimento das atividades
necessárias ao cumprimento e sucesso da missão do IPG, utilizando-se a plataforma de
gestão de documentos WeMake como uma das infraestruturas de suporte à
disponibilização e fluxo de informação na instituição. Esta plataforma dispõe de um
módulo orientado para a gestão documental e, através de um processo automatizado de
registo, distribuição e revisão de documentos, proporciona uma melhoria da comunicação
e o acesso rápido e abrangente a toda a informação.
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III.6. Participação das partes interessadas
A participação e envolvimento das partes interessadas (ponto II.4, CAPÍTULO II) é fulcral
para a estratégia para a qualidade do IPG, para o funcionamento e melhoria contínua do
SIGQ e, naturalmente, para uma cultura de qualidade sustentada.
Neste sentido, o APÊNDICE 4 - MAPA DAS PARTES INTERESSADAS apresenta o
envolvimento e as necessidades e expetativas de cada parte interessada nos processos de
garantia da qualidade, bem como as formas de monitorização e acompanhamento e os
órgãos e estruturas de participação no SIGQ (quando aplicável).

III.7. Monitorização, avaliação e melhoria
A abordagem por processos e a aplicação da metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act),
subjacentes ao SIGQ, exigem a monitorização sistemática dos processos para a respetiva
garantia da qualidade e melhoria contínua.
O IPG conta com a participação de vários órgãos e estruturas que, conjuntamente,
contribuem para a monitorização, avaliação e melhoria contínua no contexto da qualidade
(exemplo dos CTC e CP das UO). Neste ponto, destaca-se também o GTQ que, para além
de acompanhar o funcionamento e a implementação do SIGQ em cada UO e serviços,
promove a cultura da qualidade e melhoria contínua.
Adicionalmente, o IPG define anualmente um Programa de Auditorias Internas. A
execução destas auditorias incide sobre o grau de execução dos procedimentos
integrados no mapa de processos do SIGQ e, para além de proporcionar uma vertente
preventiva e pedagógica, permite também a correção de eventuais não conformidades.
A aplicação de inquéritos (APÊNDICE 6) é outro dos instrumentos utilizados para aferição
da satisfação dos utentes, deteção de falhas e oportunidades de melhoria. Este trabalho
permite ao IPG, não só identificar necessidades de planos de ação de revisão ou
melhoria, mas também evidenciar ameaças e oportunidades para a instituição.
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IV.1. Sistema de informação
O IPG tem desenvolvido esforços no sentido da desmaterialização de processos e
procedimentos do SIGQ, bem como em soluções para registo, análise e produção de
informação institucional essenciais para a gestão da instituição e processos de tomada de
decisão.
Os docentes, não docentes e alunos têm acesso e interagem com o sistema de informação
do IPG garantindo-se acessos diferenciados, com diferentes perfis de utilizadores,
funcionalidades e níveis de confidencialidade.
O sistema de informação é constituído por várias ferramentas intrínsecas à atividade do
IPG e que, em conjunto, suportam a atividade em diferentes áreas (ensino, financeira,
recursos humanos, qualidade, etc.).

Ensino

SIGARRA

Investigação

Repositório
institucional

Plataforma de
E-learning
MOODLE

Investigadores
Portal e-GESP

Recursos
humanos

Transversais

PRIMAVERA

Portal
institucional

Assiduidade

Gestão
Documental
(SGD)

Recrutamento
IPG

Requisição de
Transportes

Plataforma
AVD

Plataforma de
Espaços

Distribuição
do Serviço
Docente

Plataforma
Equipamentos
Plataforma
Protocolos

Qualidade

Página da
Qualidade

SURVIO

WeMake

Figura 8 – Ferramentas do sistema de informação

A maior parte destas soluções são adquiridas a entidades externas distintas, situação que
não permite a integração total entre subsistemas, bem como a resposta direcionada para
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necessidades ou contextos específicos e a manutenção e gestão interna, com caráter
imediato, por parte do IPG.

IV.1.1. Indicadores SIGQ
Os indicadores permitem conhecer e acompanhar a realidade institucional com o rigor e
detalhe necessário ao SIGQ do IPG. Os indicadores SIGQ (APÊNDICE 5) permitem
avaliar, de forma regular, as atividades desenvolvidas nas diversas vertentes da missão
institucional, constituindo um instrumento privilegiado de apoio à gestão, planeamento e
decisão e, simultaneamente, uma forma de aferir o nível de concretização de objetivos
estratégicos.
A página Qualidade reúne e disponibiliza um repositório público dos indicadores SIGQ
previstos no âmbito, não só dos procedimentos e instruções de trabalho aprovadas, como
também do QUAR e do PE em vigor, abrangendo, desta forma, as várias áreas de missão
do IPG. Com vista à monitorização contínua, os dados de origem, forma de cálculo e
periodicidade de amostragem está definida para cada indicador SIGQ.

IV.1.2. Informação pública
O IPG procura disponibilizar, de forma agregada, informação pertinente para todas as
partes interessadas. O portal institucional, reformulado no final de 2021, é o ponto de
acesso principal a toda a informação institucional, nomeadamente:
 Documentos públicos (PE, Planos de Atividades, Relatórios de Atividade e Gestão
Consolidado, informação sobre os compromissos e pagamentos em atraso, de
acordo com a Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, entre outros);
 Regulamentos;
 Informação sobre recursos humanos e recrutamento;
 Avisos e informações;
 Outros.
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Por outro lado, o portal institucional agrega e assegura a ligação com as páginas e portais
de áreas distintas da instituição, como é o caso da Qualidade que, por sua vez, é a
interface de disponibilização de informação no âmbito do SIGQ – MQ, relatórios,
indicadores, etc.
As redes sociais constituem também uma importante ferramenta na estratégia de
comunicação do IPG com especial ênfase na divulgação da oferta formativa, promoção de
eventos e divulgação de notícias e destaques.

IV.2. Proteção de dados e cibersegurança
O IPG desenvolve todas as medidas técnicas e organizativas necessárias ao cumprimento
da Lei n.º 58/2019, publicada no Diário da República nº 151, Série I, em 8 de agosto, que
vem assegurar a execução, na ordem jurídica interna, do Regulamento Geral sobre a

Proteção de Dados (RGPD), Regulamento (UE) 2016/679, com o fim de assegurar a
confidencialidade, integridade, segurança e exatidão dos dados pessoais que lhe são
transmitidos.
Para o efeito, o IPG elaborou a Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais,
publicitada na página de internet da Proteção de Dados, e nomeou um Encarregado da
Proteção de Dados (EPD) cuja função é assegurar as relações entre a instituição e os
titulares dos dados pessoais nas matérias abrangidas pelo RGPD e legislação conexa.
Da mesma forma, considerando o Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço, vertido
na Lei n.º 46/2018 de 13 de agosto, o IPG cumpriu a obrigação legal de nomeação de
um responsável de segurança para a gestão do conjunto das medidas adotadas em matéria
de requisitos de segurança e notificação de incidentes, nos termos do Regime Jurídico da

Segurança do Ciberespaço e do Decreto-Lei n.º 65/2021.
Com o objetivo de capacitar a instituição de mecanismos organizacionais e tecnológicos
que facilitem o cumprimento de políticas e medidas que garantam a proteção de dados
pessoais e a segurança da informação, bem como a respetiva demonstração perante
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terceiros como, por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e o
Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), o IPG, em parceria com o Instituto
Politécnico de Viseu e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, integrou o projeto

Cyber & Data Protection IP (POCI-05-5762-FSE-000360) com data de início a 27 de julho
de 2021 e fim previsto para 30 de junho de 2023.
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SIGLAS E ACRÓNIMOS
A3ES

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior

CAQ

Conselho para a Avaliação e Qualidade

CE

Ciclos de Estudos

GAQ

Gabinete de Avaliação e Qualidade

GTQ

Grupo de Trabalho para a Qualidade

IES

Instituição de Ensino Superior

IPG

Instituto Politécnico da Guarda

SIGQ

Sistema Interno de Garantia da Qualidade

UF

Unidades Funcionais

UO

Unidades Orgânicas
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INTRODUÇÃO
O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) considera a qualidade como uma prioridade
institucional no seu modelo de gestão e na sua cultura organizacional, sendo um
instrumento essencial para a garantia de um ensino e de uma investigação de qualidade,
bem como de uma efetiva ligação à comunidade, evoluindo no sentido de cumprir as
exigências de organizações nacionais e internacionais.
O IPG assume esta declaração a favor de uma política efetiva para a qualidade, através do
seu Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), e para a melhoria contínua em
todos os seus eixos de atuação e atividades. Neste âmbito destaca-se a importância do
Conselho para a Avaliação e Qualidade (CAQ), como órgão do IPG responsável pelo
estabelecimento dos mecanismos de autoavaliação regular do desempenho da Instituição,
bem como das atividades científicas e pedagógicas sujeitas ao sistema nacional de
avaliação e acreditação, nos termos da lei, devendo garantir o cumprimento das
obrigações legais e a colaboração com as instâncias competentes (artigo 46.º dos

Estatutos do IPG). Também se releva o Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), que
visa contribuir para a implementação e melhoria contínua da estratégia no contexto do IPG
e partes interessadas, sendo este devidamente assessorado pelo Grupo de Trabalho para a
Qualidade (GTQ) cuja constituição veio reforçar a arquitetura anteriormente existente.

5

Instituto Politécnico da Guarda | POLÍTICA DA QUALIDAD

1. MISSÃO E VISÃO PARA A QUALIDADE
A missão apresenta a razão de existência e o desígnio de uma organização. Assim,
constata-se que o artigo 1.º dos Estatutos do IPG define o Instituto como “(…) uma

instituição de ensino superior de direito público, ao serviço da sociedade, orientada para
a produção e difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do
saber de natureza profissional, da ciência, da tecnologia e das artes, através da articulação
do estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental.”
Refere-se também que “O IPG promove a mobilidade efetiva de estudantes e diplomados,

tanto a nível nacional como internacional, designadamente no espaço europeu de ensino
superior e na comunidade de países de língua portuguesa.” Por sua vez, o n.º 3 deste
artigo indica que o IPG “(…) participa em atividades de ligação à sociedade,

designadamente de difusão e transferência de conhecimentos, assim como de valorização
económica do conhecimento científico”.
A política para a garantia da qualidade está assim enquadrada na missão do IPG, dado
que tem por missão desenvolver os melhores procedimentos que garantam a qualificação
de profissionais, através de programas de formação de qualidade reconhecida pelas
aprendizagens, e que sejam geradores de competências para o desenvolvimento de
conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza
profissional para a região e o país.
A missão pretende projetar o IPG como uma instituição produtora de conhecimento e
inovação com relevância cultural, económica e social. A base da sua atuação está nas
atividades de formação e investigação, que deve ser relevante para a sociedade a estes
três níveis e, assim, contribuir para o bem-estar dos cidadãos, em particular na região da
Guarda, mas também com implicações no plano nacional e mesmo internacional.
Por sua vez, a visão pode ser descrita como uma hipótese do futuro desejado para o IPG.
O texto declarado pela IES pode assentar em motivações e esforços das várias partes
interessadas, das equipas de colaboradores internos e através da adequada afetação e
gestão de recursos existentes na organização. De uma forma realista e adequada,
considera-se que a visão do IPG consiste em ser reconhecido como referência no
7
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processo de desenvolvimento regional, através do contributo dos seus diplomados pela
competência profissional, pela capacidade de serviço à sociedade e atitude ética,
contribuindo para soluções competitivas e sustentáveis num contexto global.
Por conseguinte, o IPG pretende ser identificado pela qualidade da formação e
empregabilidade dos seus diplomados, pela relevância da produção científica e
transferência de conhecimento para a região e país, podendo contribuir para um
desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, pretende-se reforçar continuamente a vocação
e áreas de conhecimento do IPG e, através de uma oferta formativa adequada às
necessidades de competitividade e desenvolvimento regional e nacional, potenciar o valor
acrescentado da atuação da instituição na sociedade e economia portuguesas.
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2. POLÍTICA DA QUALIDADE
A política para a garantia da qualidade surge como uma diretiva transversal no IPG, quer
nas dimensões de gestão, quer nas operativas, e relaciona-se com os cinco eixos de
atuação institucional. Assim, a atuação principal da Instituição está agora mais alinhada
com os referenciais da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) e
as orientações das políticas públicas para o ensino superior, dada a necessidade e
importância da resiliência ser uma atitude permanente nas organizações.
Os objetivos estratégicos inerentes às cinco dimensões de atuação, descritas no Plano

Estratégico, estão em linha com a política da qualidade a desenvolver pelo CAQ com vista
ao desenvolvimento contínuo do SIGQ.
A política e as orientações da A3ES merecem particular atenção na gestão da qualidade
do IPG, dada a importância dos processos de avaliação e acreditação de ciclos de estudos
(CE) e do SIGQ, bem como da avaliação institucional. Estes processos exigem o
desenvolvimento de procedimentos relativos à adequação às exigências legais e
orientações emanadas superiormente pela tutela. Desta forma, com base na análise das
áreas dos referenciais da A3ES, o IPG definiu a evolução dos padrões de qualidade a
atingir nas diversas áreas funcionais e estruturas organizacionais.
A Presidência assume, assim, uma missão e visão renovadas, de acordo com princípios de
especialização e desenvolvimento sustentado em objetivos e estratégias, com vista a uma
melhor gestão dos recursos e resposta, não só a um presente que exige resiliência global,
mas também a um futuro que se prevê muito exigente, considerando a responsabilidade
social do IPG e o seu contributo para a coesão territorial. Desta forma, a monitorização e o
acompanhamento da política da qualidade são instrumentos essenciais para garantir a sua
concretização e melhor desempenho possível. Este compromisso é partilhado por todos,
incluindo equipas diretivas das Unidades Orgânicas (UO) e Unidades Funcionais (UF) e
responsáveis de Serviços e Laboratórios, com o intuito de promover e valorizar o SIGQ do
IPG.
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2.1. OBJETIVOS
Através da implementação e operacionalização do SIGQ, o IPG assume uma política para
a garantia da qualidade e melhoria contínua ao nível dos cinco eixos estratégicos, e
respetivas atividades, comprometendo‐se a, designadamente:
 Promover uma cultura de qualidade transversal aos seus eixos de atuação: ensino;
investigação, desenvolvimento e inovação; internacionalização; comunicação e
comunidade; e organização e desenvolvimento interno;
 Estruturar a oferta formativa em função de necessidades regionais e nacionais, das
expetativas dos estudantes e das necessidades da sociedade e organizações,
desenvolvendo uma formação integral e promovendo a empregabilidade dos
diplomados;
 Desenvolver outras ofertas de formação contínua, pós-graduada e de especialização
de acordo com o paradigma da aprendizagem ao longo da vida e na adaptação
funcional ao longo da carreira profissional;
 Fomentar o envolvimento e a participação ativa das partes interessadas relevantes,
internas e externas, no funcionamento da instituição, nomeadamente na definição e
desenho dos procedimentos e processos;
 Auscultar, de forma regular, as necessidades e expetativas das partes interessadas
relevantes procurando aumentar a sua satisfação e a transparência em todas as
atividades desenvolvidas no âmbito do SIGQ;
 Promover uma cultura institucional de qualidade e de autorresponsabilização com
base na autoavaliação regular e no subsequente controlo da implementação de
melhorias;
 Garantir as condições necessárias à atualização do SIGQ e sua certificação pelos
referenciais e normas estabelecidos como referência à construção do SIGQ;
 Assegurar que as debilidades e oportunidades são identificadas, consideradas e
controladas, aumentando a eficácia do SIGQ e a obtenção de melhores resultados
institucionais;
10
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 Promover o empreendedorismo e a inovação no ambiente organizacional, de modo
a dar respostas sempre mais ajustadas às tendências e necessidades setoriais.

2.2. ESTRATÉGIAS
No âmbito das orientações do IPG, a política da qualidade tem o propósito de promover a
reorganização, eficiência e eficácia da oferta formativa. Paralelamente, de acordo com os
adequados níveis de qualificação e de especialização do corpo docente, desenvolve-se a
necessária abordagem ao ensino, à investigação e ao desenvolvimento e inovação.
Adicionalmente, analisam-se os melhores procedimentos e processos para a política de
internacionalização da Instituição e desenvolve-se um novo plano de comunicação e

rebranding. Os processos de gestão de partes interessadas e comunidade envolvente são
igualmente revistos e, por fim, equaciona-se a organização e o desenvolvimento interno do
IPG. Entre outras vertentes, a imagem e comunicação do IPG será melhorada, bem como
a qualidade da sua oferta formativa e das atividades de investigação. Neste âmbito,
pretende-se fomentar uma atitude mais ativa e colaborativa por parte da comunidade
interna e agentes externos.
A oferta formativa do IPG tem como objetivo principal garantir a qualidade das
aprendizagens dos estudantes e potenciar o seu sucesso numa carreira profissional
relacionada à área de estudos do curso. Para melhor garantir a empregabilidade, deve-se
também refletir sobre as necessidades do mercado de trabalho no que respeita aos
diversos níveis e contextos da formação, aos recursos docentes existentes e às estratégias
de ensino-aprendizagem.
O IPG deve também participar ativamente na estratégia de crescimento inteligente da
região Centro e, de modo integrado, contribuir para a investigação, desenvolvimento e
promoção da inovação através da transferência de conhecimento científico e tecnológico.
Esta é a base indispensável para a ligação com as organizações, induzindo maiores
índices de inovação e competitividade na região.
A internacionalização é um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento do IPG, dada a
conjuntura da região envolvente, designadamente, em

termos demográficos e

socioeconómicos. A ampliação e diversidade do mercado de estudantes estrangeiros é,
11
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pois, um dos objetivos estratégicos que deve continuar a ser reforçado, sobretudo em
áreas de educação e formação que possuam mercados de emprego mais globais, já que
este é também um pilar do processo de acreditação de CE pela A3ES.
A comunicação e comunidade é também um pilar estratégico, na medida em que integra
as diversas atividades realizadas nas UO e nos gabinetes funcionais da instituição. Assim,
no âmbito da informação e comunicação institucional, a nível da comunidade interna e
externa, destacam-se como objetivos estratégicos: a reorganização da estrutura do sistema
de comunicação e respetivos fluxos; o desenvolvimento da identidade própria do IPG
através de uma marca forte, moderna e unitária; a promoção de eventos e atividades
diversas de natureza científica e cultural.
No âmbito do plano de comunicação, pretende-se desenvolver um novo modelo
organizacional para o IPG, visando a melhor articulação entre as UO e os gabinetes
funcionais, bem como uma gestão integrada de recursos, que proporcione um
desenvolvimento interno, com reconhecimento e respeito pela competência dos diferentes
órgãos, de modo a proporcionar um desempenho mais eficiente e partilhado, com o
maior rigor possível, tendo em vista a maximização dos meios disponíveis. Neste sentido,
a implementação de um sistema de avaliação e controlo internos, através da reorganização
de serviços e da formação adequada dos recursos humanos e do desenvolvimento de
ferramentas informáticas, permitirá ajudar a otimizar os resultados dos processos e
monitorizar as várias etapas desta mudança organizacional.
A política para a garantia da qualidade do IPG constitui, portanto, uma ferramenta de
transformação, eficiência e eficácia sistémica.
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MAPA DE PROCESSOS SIGQ

APÊNDICE 4 - MAPA DAS PARTES INTERESSADAS

MAPA DAS PARTES INTERESSADAS
Internas
Partes interessadas

Envolvimento

Necessidades/Expetativas

Monitorização

Participação em Órgãos

• Formação de qualidade
• Boas infraestruturas (recursos tecnológicos, instalações,
biblioteca, cantinas e bares, etc.)
• Métodos e técnicas de ensino inovadoras
Estudantes

• Razão da existência da instituição

• Bom funcionamento dos serviços de apoio

• Fonte de receita

• Incentivos ao empreendedorismo e inovação

• Embaixadores da instituição

• Atenção a grupos particulares de estudantes (ex.
estudantes-trabalhadores ou portadores de deficiência)
• Taxa de empregabilidade alta
• Responsabilidade social

• Inquérito ao Estudante
• Relatório de Funcionamento da
Unidade Curricular (RFUC)

• Conselho Pedagógico

• Direção de Curso

• Conselho Geral

• Relatório de Direção de Curso
(RDC)

• Conselho para a Avaliação e
Qualidade

• Conselho Pedagógico
• Provedor do Estudante

• Diploma

Pessoal docente

• Desempenham a atividade
(missão) da instituição

• Boas condições e ambiente de trabalho

• Relatório de Funcionamento da
Unidade Curricular (RFUC)

• Conselho Científico

• Possuem competências para
transmitir conhecimento

• Recursos e instalações adequados

• Inquéritos

• Conselho Pedagógico

• Formar profissionais qualificados

• Reuniões da Unidade TécnicoCientífica

• Conselho Geral

• Possuem competências para
desenvolver investigação

Pessoal não docente

• Desempenham funções técnicas e
operacionais na instituição

• Desenvolvimento pessoal e profissional
• Remuneração adequada

• Conselho Pedagógico

• Boas condições e ambiente de trabalho
• Recursos e instalações adequados

• Diagnóstico de Necessidades
de Formação

• Formação adequada

• Inquéritos

• Desenvolvimento pessoal e profissional

• Reuniões de trabalho com os
Responsáveis de Serviço

• Remuneração adequada

Investigadores

• Produzem e divulgam
conhecimento
• Fonte de receita para a instituição

• Recursos adequados à sua atividade
• Reconhecimento do trabalho desenvolvido

• Conselho para a Avaliação e
Qualidade

• Conselho Científico

• Inquérito aos Investigadores

• Conselho Geral
• Conselho para a Avaliação e
Qualidade
• Conselho Científico da Unidade
de Investigação para o
Desenvolvimento do Interior
(UDI)

MAPA DAS PARTES INTERESSADAS
Partes interessadas

Envolvimento

Necessidades/Expetativas

Monitorização

Participação em Órgãos

• Recursos adequados à sua atividade

Bolseiros de
Investigação

• Apoiam o desenvolvimento de
atividades de investigação em
áreas de interesse para a
instituição

• Reuniões com os responsáveis
pelas atividades

• Conselho Científico da Unidade
de Investigação para o
Desenvolvimento do Interior
(UDI)

Envolvimento

Necessidades/Expetativas

Monitorização

Participação em Órgãos

• Fácil acesso a informação

• Participação em ações de
divulgação realizadas em
Escolas Secundárias

• Não aplicável

• Inquérito aos Diplomados

• Não aplicável

• Oportunidade de atingir uma situação profissional mais
estável
• Reconhecimento do trabalho desenvolvido

Externas
Partes interessadas
Potenciais
estudantes

• Razão da existência da instituição

Diplomados

• Contributo para a reformulação e
revisão de planos de estudos

• Esclarecimento de dúvidas colocadas
• Oferta formativa de qualidade
• Prossecução dos estudos
• Formação pós-graduada

• Apoio institucional
Entidades Públicas e
Privadas

• Parcerias em formação, projetos
e investigação

• Rede de parcerias

• Registo e gestão de protocolos
(Plataforma Protocolos)

• Partilha de recursos

• Fichas de Seguimento e
Monitorização (IPG.012)

• Cumprimento das condições acordadas

• Relatórios

• Conselho Geral
• Conselho Consultivo para a
Ciência e Inovação

• Sugestões e reclamações
Fornecedores e
prestadores de
serviços
Agência de
Avaliação e
Acreditação do
Ensino Superior
(A3ES)

• Fornecimento de produtos e
serviços

• Garantia do compromisso e gestão contratual

• Avaliação

• Continuidade de fornecimento

• Sugestões e reclamações

• Acreditação de ciclos de estudos,
SIGQ e avaliação institucional

• Garantia da qualidade do ensino

• Avaliação transparente e
independente

• Ética e transparência

• Processos de autoavaliação e avaliação externa

• Não aplicável

• Relatórios de autoavaliação
• Relatório das Comissões de
Avaliação Externa
• Relatórios de follow-up

• Não aplicável

MAPA DAS PARTES INTERESSADAS
Partes interessadas

Envolvimento

Necessidades/Expetativas
• Ensino e investigação de qualidade

Estruturas
Governamentais
(Ministério da
Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior)

Sociedade Civil

• Formação de bons profissionais
• Regulamentação da atividade no
âmbito da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior

• Cumprimento da missão e objetivos da instituição
• Apoio institucional
• Boa gestão orçamental
• Cumprimentos das políticas para a ciência e a
educação

• Contribuição para o
desenvolvimento regional e
nacional

Monitorização
• Relatório de Atividades
• RAIDES
• REBIDES
• Estatísticas várias

• Não aplicável

• Inspeções periódicas
• QUAR

• Ensino e formação de qualidade
• Formação de bons profissionais

• Relatório de Atividades

• Espaço para organização de eventos

• Sugestões e reclamações

• Notoriedade e reconhecimento

Participação em Órgãos

• Conselho Geral
• Conselho Consultivo para a
Ciência e Inovação
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MAPA DE INDICADORES SIGQ
Processo estratégico

PLANEAMENTO E GESTÃO DE ATIVIDADES

Vertente

Indicador

Elaboração e revisão de
documentos estratégicos
Elaboração e revisão de
regulamentos

Gestão da oferta
formativa

Gestão interna e
organizacional

Responsabilidade social
e desenvolvimento
sustentável

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

Nº de documentos estratégicos elaborados/revistos

IDE

Ano civil

Anual

PRES / GAQ

N.º de regulamentos elaborados/revistos

IDE

Ano civil

Anual

PRES / GAQ

N.º de CTeSP em funcionamento

IDE

Ano letivo

Anual

ACAD

N.º de licenciaturas em funcionamento

IDE

Ano letivo

Anual

ACAD

N.º de mestrados em funcionamento

IDE

Ano letivo

Anual

ACAD

N.º de pós-graduações em funcionamento

IDE

Ano letivo

Anual

PRES

N.º de ações de alteração do modelo organizacional para otimização de recursos

IDE

Ano civil

Anual

PRES

N.º de estudantes ao abrigo do estatuto de estudante internacional

IDE

Ano letivo

Anual

ACAD

N.º de estudantes de CTeSP

IDE

Ano letivo

Anual

ACAD

N.º de estudantes de cursos de Pós-Graduação

IDE

Ano letivo

Anual

ACAD

N.º de estudantes de Mestrado

IDE

Ano letivo

Anual

ACAD

N.º de estudantes em cursos de Licenciatura

IDE

Ano letivo

Anual

ACAD

N.º total de estudantes

IDE

Ano letivo

Anual

ACAD

Taxa de cumprimento de prazos: Plano de Atividades e Orçamento

IDE

Ano civil

Anual

PRES

Taxa de cumprimento de prazos: Relatório de Atividades e Contas

IDE

Ano civil

Anual

PRES

N.º de ações de promoção de desenvolvimento sustentável na Instituição

IDP

Ano civil

Anual

UO / GIME

N.º de ações de promoção do desenvolvimento sustentável na comunidade envolvente

IDP

Ano civil

Anual

UO / GIME

N.º de iniciativas de promoção da saúde e bem-estar

IDP

Ano civil

Anual

UO / GIC

N.º de práticas no âmbito dos 3 Rs da sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e Reciclar)

IDP

Ano civil

Anual

UO / PRES

MAPA DE INDICADORES SIGQ
Processo estratégico

QUALIDADE, AVALIAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA

Vertente

Indicador

Auditorias internas

Auscultação das partes
interessadas e avaliação
da satisfação

Avaliação e acreditação
Elaboração, revisão e
divulgação de
documentos orientadores
Gestão, monitorização e
melhoria contínua do
SIGQ
Implementação e
acompanhamento de
planos de ação

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de auditorias internas no âmbito do SIGQ

IDP

Ano civil

Anual

GAQ

N.º de não conformidades (NC) registadas no âmbito das auditorias internas realizadas

IDP

Ano civil

Anual

GAQ

N.º de oportunidades de melhoria (OM) registadas no âmbito das auditorias internas realizadas

IDP

Ano civil

Anual

GESP

Grau médio de satisfação dos colaboradores internos com os serviços prestados

IDP

Ano civil

Anual

GAQ

Grau médio de satisfação dos estudantes com os serviços prestados

IDP

Ano civil

Anual

GAQ

N.º de inquéritos aplicados a diplomados

IDP

Ano civil

Anual

GESP / GAQ

N.º de inquéritos aplicados a entidades de acolhimento de estágios

IDP

Ano civil

Bienal

GESP / GAQ

N.º de inquéritos aplicados no âmbito da internacionalização

IDP

Ano civil

Anual

GMC / GAQ

N.º de inquéritos pedagógicos aplicados

IDP

Ano letivo

Semestral

GAQ

N.º de reclamações registadas

IDP

Ano civil

Anual

GAQ

N.º de reclamações registadas pelo Provedor do Estudante

IDP

Ano civil

Anual

PROV

N.º de sugestões registadas

IDP

Ano civil

Anual

GAQ

N.º de sugestões registadas pelo Provedor do Estudante

IDP

Ano civil

Anual

PROV

N.º de novos ciclos de estudos (cursos de Licenciatura e Mestrado) submetidos à A3ES

IDE

Ano civil

Anual

PRES

Taxa de aprovação de novos ciclos de estudos submetidos à A3ES

IDE

Ano civil

Anual

PRES

N.º de documentos orientadores elaborados/revistos

IDE

Ano civil

Anual

GAQ

N.º de procedimentos criados no âmbito do SIGQ

IDP

Ano civil

Anual

GAQ

N.º de revisões de documentos SIGQ

IDE

Ano civil

Anual

GAQ

N.º total de documentos SIGQ

IDE

Ano civil

Anual

GAQ

N.º de planos de ação implementados no âmbito de auditorias internas

IDP

Ano civil

Anual

GAQ

MAPA DE INDICADORES SIGQ
Processo estratégico

COMUNICAÇÃO

Vertente

Indicador

Gestão de canais de
comunicação físicos e
digitais

Gestão de eventos
internos e visitas
institucionais

Vertente

Promoção da imagem
institucional

Comunicação e
divulgação institucional

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de ações de otimização dos recursos de comunicação

IDP

Ano civil

Anual

CI / GIC

N.º de ações de produção de informação institucional (brochuras, flyers, guias, catálogos, etc.)

IDP

Ano civil

Anual

GIC

N.º de ações de promoção e divulgação de eventos

IDP

Ano civil

Anual

UO / GIC

N.º de visitas de entidades externas às UO (Dia Aberto, Semana da Ciência e Tecnologia, visitas de estudo, etc.)

IDP

Ano civil

Anual

UO / GIC

N.º total de eventos comunicados ao GIC

IDP

Ano civil

Anual

GIC

N.º total de eventos realizados com apoio financeiro

IDP

Ano civil

Anual

GIC

N.º total de pedidos de apoio à organização de eventos registados

IDP

Ano civil

Anual

GIC

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de ações de melhoria da imagem do IPG

IDP

Ano civil

Anual

GIC

N.º de ações de promoção e divulgação da marca

IDP

Ano civil

Anual

GIC

N.º de referências publicadas nos media (imprensa, redes sociais, etc.)

IDP

Ano civil

Anual

GIC

N.º de seguidores nas redes sociais oficiais

IDP

Ano civil

Anual

GIC

Nº de ações de promoção e divulgação no exterior

IDP

Ano civil

Anual

GIC

N.º de novos estudantes que obtiveram informação através da página de internet institucional

IDP

Ano letivo

Anual

GAQ

N.º de propostas de novos materiais audiovisuais/multimédia

IDP

Ano civil

Anual

GIC

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de atividades extracurriculares realizadas

IDP

Ano letivo

Anual

UO

N.º de eventos no âmbito dos ciclos de estudos (jornadas, palestras, seminários, etc.)

IDP

Ano civil

Anual

UO / GIC

N.º de materiais didáticos/pedagógicos elaborados

IDP

Ano civil

Anual

UO / GIC

N.º de participações de profissionais externos em atividades académicas

IDP

Ano letivo

Anual

UO

N.º de visitas de estudo

IDP

Ano letivo

Anual

UO

Indicador

Processo nuclear

ENSINO E APRENDIZAGEM

Vertente

Indicador

Atividade académica

MAPA DE INDICADORES SIGQ
Vertente

Empregabilidade

Estágios, projetos e
dissertações

Indicador

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

Grau de satisfação dos diplomados com o atual emprego

IDP

Ano civil

Anual

GESP / GAQ

N.º de diplomados que obtiveram o 1.º emprego até 1 ano após a conclusão do curso

IDP

Ano civil

Anual

GESP / GAQ

Taxa de empregabilidade por curso

IDP

Ano civil

Anual

GAQ

N.º de estágios concluídos (CTeSP)

IDP

Ano civil

Anual

GESP

N.º de estágios/projetos concluídos (1.º Ciclo)

IDP

Ano civil

Anual

GESP

N.º de estágios/projetos concluídos (2.º Ciclo)

IDP

Ano civil

Anual

GESP

N.º de organizações parceiras para a realização de estágios/projetos

IDP

Ano civil

Anual

GESP

N.º de orientações de estágios de CTeSP

IDP

Ano civil

Anual

GESP

N.º de orientações de estágios/projetos de licenciatura

IDP

Ano civil

Anual

GESP

N.º de orientações de projetos/dissertações/relatórios de mestrado

IDP

Ano civil

Anual

GESP

N.º de unidades curriculares avaliadas

IDP

Ano letivo

Semestral

GAQ / CI

IDP

Ano civil

Anual

GAQ

IDP

Ano letivo

Semestral

GAQ / CI

IDP

Ano letivo

Semestral

GAQ / CI

Taxa média de resposta ao Inquérito ao Estudante

IDP

Ano letivo

Semestral

GAQ / CI

N.º total de estudantes inscritos

IDE

Ano letivo

Anual

ACAD / GAQ

Taxa de abandono escolar (cursos de 1.º e 2.º Ciclo)

IDP

Ano civil

Anual

GAQ / ACAD

Taxa de ocupação de vagas (cursos de 1.º Ciclo)

IDP

Ano letivo

Anual

ACAD / GAQ

Taxa de sucesso escolar

IDP

Ano civil

Anual

GAQ

Carga horária semestral média dos docentes

IDP

Ano letivo

Semestral

UO

N.º de ações de melhoria na organização do serviço docente

IDP

Ano civil

Anual

PRES / UO

IDP

Ano letivo

Anual

GAQ

IDP

Ano letivo

Anual

GAQ

IDE

Ano letivo

Anual

ACAD / GAQ

N.º de planos de ação implementados no âmbito do Ensino e Aprendizagem
Garantia da qualidade
N.º de unidades curriculares com resultados a melhorar
das unidades curriculares
Taxa de submissão do Relatório de Funcionamento da Unidade Curricular (RFUC)

Gestão académica

Planeamento da
atividade letiva

Grau de satisfação dos novos estudantes relativamente à forma como decorreu o processo de matrícula/inscrição
Recrutamento e admissão
Grau de satisfação dos novos estudantes com o acolhimento e integração na Instituição e curso de ingresso
de estudantes
N.º de estudantes inscritos no 1.º ano pela 1.ª vez

MAPA DE INDICADORES SIGQ
Vertente

Indicador

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

IDP

Ano letivo

Anual

ACAD / GAQ

IDP

Ano letivo

Anual

GIC / GAQ

IDE

Ano letivo

Anual

ACAD / GAQ

N.º de propostas de adequação de CTeSP

IDP

Ano civil

Anual

PRES / UO

N.º de propostas de adequação de licenciaturas

IDP

Ano civil

Anual

PRES / UO

N.º de propostas de adequação de mestrados

IDP

Ano civil

Anual

PRES / UO

N.º de propostas de adequação de pós-graduações

IDP

Ano civil

Anual

PRES / UO

N.º de propostas de criação de CTeSP

IDE

Ano letivo

Anual

PRES / UO

N.º de propostas de criação de licenciaturas

IDE

Ano letivo

Anual

PRES / UO

N.º de propostas de criação de mestrados

IDE

Ano letivo

Anual

PRES / UO

N.º de propostas de criação de pós-graduações

IDP

Ano civil

Anual

PRES / UO

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de artigos científicos publicados em atas científicas indexadas (SCOPUS / ISI)

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de artigos científicos publicados em atas científicas não indexadas com revisão dos pares

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de artigos científicos publicados em revistas científicas indexadas (SCOPUS / ISI)

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de artigos científicos publicados em revistas não indexadas com revisão dos pares

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de colaborações na organização de eventos científicos realizados em outras instituições

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de equiparações a bolseiro concedidas

IDP

Ano letivo

Anual

RH

N.º de eventos científicos organizados (congressos, workshops, etc.)

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de livros, capítulos de livros em publicações indexadas

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de novos documentos depositados no repositório institucional

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de participações em eventos científicos internacionais com apresentação de comunicação

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de novos estudantes de 1.ª opção de candidatura
Recrutamento e admissão
N.º de ações de promoção e divulgação do IPG no âmbito da captação de novos estudantes
de estudantes
N.º total de novos estudantes

Reestruturação e
avaliação da oferta
formativa

Processo nuclear

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Vertente

Indicador

Atividades de
investigação

MAPA DE INDICADORES SIGQ
Vertente

Atividades de
investigação

Inovação e
empreendedorismo

Redes e projetos de
cooperação
internacionais de
investigação

Indicador

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de participações em eventos científicos internacionais sem apresentação de comunicação

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de participações em eventos científicos nacionais com apresentação de comunicação

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de participações em eventos científicos nacionais sem apresentação de comunicação

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de posters apresentados em eventos científicos internacionais

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de posters apresentados em eventos científicos nacionais

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de publicações em coautoria com investigadores internacionais

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de publicações indexadas

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de publicações não indexadas com revisão por pares

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de contratos de licenciamento para produção e comercialização de patentes registadas

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de empresas spin-off criadas

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de equipas participantes no concurso Poliempreende

IDP

Ano letivo

Anual

UDI

N.º de inscrições para integração nos Policasulos

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de negócios criados

IDP

Ano letivo

Anual

UDI

N.º de patentes e marcas registadas

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de patentes resultantes do concurso Poliempreende

IDP

Ano letivo

Anual

UDI

N.º de projetos com plano de negócio desenvolvido

IDP

Ano letivo

Anual

UDI

N.º de projetos de negócio incubados nos Policasulos

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de projetos e serviços na área do empreendedorismo e inovação social

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de candidaturas de projetos de investigação científica com financiamento externo

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de candidaturas de projetos de investigação científica com financiamento interno

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de participações em projetos de investigação científica

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de participações em redes internacionais de investigação

IDP

Ano civil

Anual

UDI

MAPA DE INDICADORES SIGQ
Processo nuclear

COLABORAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E COM A COMUNIDADE

Vertente

Indicador

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de atribuições de Título de Especialista

IDP

Ano civil

Anual

PRES / RH

N.º de processos para atribuição de Título de Especialista registados

IDP

Ano civil

Anual

PRES / RH

N.º de cursos/ações de formação realizados

IDP

Ano civil

Anual

CFCP

N.º de cursos/ações disponíveis no catálogo formativo para educadores e professores do Ensino Básico e Secundário

IDP

Ano civil

Anual

CFCP

N.º de inscrições recebidas no âmbito dos cursos/ações de formação

IDP

Ano civil

Anual

CFCP

N.º de protocolos e parcerias com empresas/instituições no âmbito da empregabilidade e inserção na vida ativa

IDP

Ano civil

Anual

PRES / GESP

N.º de ações de natureza desportiva, artística ou cultural organizados em colaboração com outras instituições

IDP

Ano civil

Anual

UO / GIC /
GFCD

N.º de novas entradas na plataforma Protocolos

IDP

Ano civil

Anual

PRES

N.º de novos protocolos e parcerias com empresas/instituições no âmbito da empregabilidade e inserção na vida ativa

IDP

Ano civil

Anual

PRES / GESP

N.º de participações de membros da Instituição em ações externas de natureza desportiva, artística ou cultural

IDP

Ano civil

Anual

UO / GIC /
GFCD

N.º de projetos candidatados, ou em curso, com financiamento externo, em parceria com instituições externas (nacionais ou
internacionais)

IDP

Ano civil

Anual

UDI

N.º de protocolos e parcerias celebradas no âmbito do desenvolvimento sustentável

IDP

Ano civil

Anual

Global

N.º de renovações de protocolos e parcerias com empresas e instituições no âmbito da empregabilidade e inserção na vida ativa

IDP

Ano civil

Anual

PRES / GESP

Prestação de serviços
especializados

N.º de serviços especializados prestados a entidades externas

IDP

Ano civil

Anual

UO

Valor do rendimento com prestações de serviços

IDP

Ano civil

Anual

DF

Processo nuclear

INTERNACIONALIZAÇÃO

Vertente

Indicador

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de ações de acolhimento e integração no âmbito da mobilidade incoming

IDP

Ano letivo

Anual

UO / GMC

N.º de ações de formação em língua materna no âmbito de atividades internacionais de ensino

IDP

Ano civil

Anual

UO / GMC / RH

N.º de ações de formação em línguas estrangeiras no âmbito de atividades internacionais de ensino

IDP

Ano civil

Anual

UO / GMC / RH

N.º de estudantes em programas de dupla titulação

IDE

Ano civil

Anual

ACAD

N.º de inquéritos aplicados no âmbito da internacionalização

IDP

Ano letivo

Anual

GAQ / GMC

Atribuição de títulos

Formação contínua de
professores

Parcerias, protocolos e
projetos institucionais

Gestão da mobilidade
académica

MAPA DE INDICADORES SIGQ
Vertente

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

Grau de satisfação dos estudantes estrangeiros relativamente à informação disponibilizada no portal institucional

IDP

Ano letivo

Anual

GAQ / GMC

Grau de satisfação global dos estudantes estrangeiros com a mobilidade internacional

IDP

Ano letivo

Anual

GAQ / GMC

N.º de participações em programas de mobilidade internacional IN (estudantes)

IDE

Ano civil

Anual

GMC

N.º de participações em programas de mobilidade internacional IN (pessoal docente)

IDE

Ano civil

Anual

GMC

N.º de participações em programas de mobilidade internacional IN (pessoal não docente)

IDE

Ano civil

Anual

GMC

Grau de satisfação global do pessoal não docente com a mobilidade internacional

IDP

Ano letivo

Anual

GAQ / GMC

Grau de satisfação global dos docentes/investigadores com a mobilidade internacional

IDP

Ano letivo

Anual

GAQ / GMC

Grau de satisfação global dos estudantes com a mobilidade internacional

IDP

Ano letivo

Anual

GAQ / GMC

N.º de ações de informação promovidas no âmbito da mobilidade internacional

IDP

Ano letivo

Anual

GMC

N.º de participações em programas de mobilidade internacional OUT (estudantes)

IDE

Ano civil

Anual

GMC

N.º de participações em programas de mobilidade internacional OUT (pessoal docente)

IDE

Ano civil

Anual

GMC

N.º de participações em programas de mobilidade internacional OUT (pessoal não docente)

IDE

Ano civil

Anual

GMC

Protocolos e projetos
internacionais de
cooperação académica,
científica e cultural

N.º de novos acordos e parcerias internacionais celebrados

IDP

Ano letivo

Anual

GMC

N.º de projetos em parceria com empresas e instituições internacionais

IDP

Ano civil

Anual

UDI / GMC

Processo de suporte

RECURSOS HUMANOS

Vertente

Indicador

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de colaboradores não docentes com avaliação de ADEQUADO

IDP

-

Bienal

RH

N.º de colaboradores não docentes com avaliação de EXCELENTE

IDP

-

Bienal

RH

N.º de colaboradores não docentes com avaliação de INADEQUADO

IDP

-

Bienal

RH

N.º de colaboradores não docentes com avaliação de RELEVANTE

IDP

-

Bienal

RH

N.º de colaboradores docentes TI com avaliação de BOM

IDP

-

Trienal

RH

N.º de colaboradores docentes TI com avaliação de EXCELENTE

IDP

-

Trienal

RH

Mobilidade internacional
no âmbito do Programa
ERASMUS+ Incoming

Mobilidade internacional
no âmbito do Programa
ERASMUS+ Outgoing

Avaliação do
desempenho

Indicador

MAPA DE INDICADORES SIGQ
Vertente

Avaliação do
desempenho

Contratação e renovação
de contratos

Formação e
desenvolvimento

Gestão de pessoal

Informação e reporte
estatístico a entidades
oficiais

Indicador

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de docentes TI com avaliação de INADEQUADO

IDP

-

Trienal

RH

N.º de docentes TI com avaliação de MUITO BOM

IDP

-

Trienal

RH

N.º de docentes TP avaliados com parecer final DESFAVORÁVEL

IDP

-

Trienal

RH

N.º de docentes TP avaliados com parecer final FAVORÁVEL

IDP

-

Trienal

RH

N.º de ações de melhoria no âmbito da contratação de pessoal docente

IDP

Ano civil

Anual

RH

N.º de monitores(as) contratados

IDP

Ano civil

Anual

RH

N.º de professores e assistentes convidados especialmente contratados

IDE

Ano civil

Anual

RH

N.º de renovações de contrato de pessoal docente

IDP

Ano civil

Anual

RH

Índice de eficácia do Plano de Formação

IDP

Ano civil

Bienal

RH / GAQ

Índice de impacto da formação do Plano de Formação

IDP

Ano civil

Bienal

RH / GAQ

Índice médio de satisfação global do pessoaI não docente com ações de formação realizadas

IDP

Ano civil

Anual

RH / GAQ

Índice médio de satisfação global do pessoal docente com ações de formação realizadas

IDP

Ano civil

Anual

RH / GAQ

N.º de ações de formação para desenvolvimento e atualização profissional de pessoal não docente

IDP

Ano civil

Anual

RH / GAQ

N.º de ações de formação realizadas para pessoal docente

IDP

Ano civil

Anual

RH / GAQ

N.º médio de presenças nas ações de formação realizadas

IDP

Ano civil

Anual

RH / GAQ

N.º de dias de faltas por motivo de doença

IDE

Ano civil

Anual

RH

N.º de dispensas de serviço concedidas

IDP

Ano letivo

Anual

RH

N.º de docentes com alteração de posicionamento remuneratório

IDP

Ano civil

Trienal

RH

N.º de não docentes com alteração de posicionamento remuneratório

IDP

Ano civil

Trienal

RH

N.º total de colaboradores docentes

IDE

Ano civil

Anual

RH

N.º total de colaboradores não docentes

IDE

Ano civil

Anual

RH

N.º de colaboradores não docentes com formação superior

IDP

Ano civil

Anual

RH

N.º de colaboradores não docentes sem formação superior

IDP

Ano civil

Anual

RH

N.º de docentes doutorados ETI

IDE

Ano civil

Anual

RH

MAPA DE INDICADORES SIGQ
Vertente

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de docentes doutorados TI

IDE

Ano civil

Anual

RH

N.º de docentes Especialistas

IDE

Ano civil

Anual

RH

N.º de docentes ETI

IDE

Ano civil

Anual

RH

N.º de docentes TI

IDE

Ano civil

Anual

RH

Medicina do trabalho

N.º de consultas de medicina do trabalho realizadas

IDP

Ano civil

Anual

RH / SAS

Processo de suporte

RECURSOS FINANCEIROS

Vertente

Indicador

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de contratos públicos por tipologia (ajuste direto, ajuste direto qualificado, contrato público, etc.)

IDP

Ano civil

Anual

DF

N.º de fornecedores locais contratados

IDP

Ano civil

Anual

DF

Prazo médio de pagamento a fornecedores

IDP

Ano civil

Anual

DF

Total da despesa com aquisições de bens e serviços

IDE

Ano civil

Anual

DF

Valor da dívida a fornecedores

IDE

Ano civil

Anual

DF

Volume de aquisições aos fornecedores locais

IDP

Ano civil

Anual

DF

Autonomia financeira

IDE

Ano civil

Anual

DF

Despesas com o pessoal

IDE

Ano civil

Anual

DF

Despesas com pessoal/Despesas totais

IDE

Ano civil

Anual

DF

Despesas de capital/Despesas totais

IDE

Ano civil

Anual

DF

EBIT (resultado operacional)

IDE

Ano civil

Anual

DF

EBITDA (resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos)

IDE

Ano civil

Anual

DF

Endividamento

IDE

Ano civil

Anual

DF

Grau de realização das liquidações

IDE

Ano civil

Anual

DF

Grau de realização das obrigações

IDE

Ano civil

Anual

DF

N.º de circularizações/notificações enviadas a clientes

IDP

Ano civil

Anual

DF

Informação e reporte
estatístico a entidades
oficiais

Aquisição de bens e
serviços

Gestão financeira e
contabilidade

Indicador

MAPA DE INDICADORES SIGQ
Vertente

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

Receitas próprias/Receitas totais

IDE

Ano civil

Anual

DF

Total da despesa corrente

IDE

Ano civil

Anual

DF

Total da receita corrente

IDE

Ano civil

Anual

DF

Valor da receita proveniente de projetos

IDE

Anual

Anual

DF

Valor da receita proveniente de vendas de bens e serviços

IDE

Anual

Anual

DF

Valor da receita total cobrada (efetiva)

IDE

Anual

Anual

DF

% de alterações orçamentais (previsão/dotação corrigida inicial vs previsão/dotação corrigida)

IDE

Ano civil

Anual

DF

Grau de execução orçamental da despesa

IDE

Ano civil

Anual

DF

Grau de execução orçamental da receita

IDE

Anual

Anual

DF

Orçamento de Estado/Despesas com pessoal

IDE

Ano civil

Anual

DF

Produção de informação
financeira para os órgãos Taxa de cumprimento dos prazos estabelecidos
de governo e gestão

IDE

Ano civil

Anual

DF

Tesouraria

N.º de circularizações/notificações enviadas a estudantes

IDP

Ano civil

Anual

DF

Processo de suporte

INSTALAÇÕES E RECURSOS MATERIAIS

Vertente

Indicador

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

Gestão da frota

N.º de veículos em circulação

IDP

Ano civil

Anual

GIME

N.º de ações com vista à melhoria da acessibilidade ao IPG

IDP

Ano civil

Anual

GIME

N.º de ações de melhoria de infraestruturas e equipamentos

IDP

Ano civil

Anual

GIME

N.º de intervenções de manutenção de infraestruturas e equipamentos

IDP

Ano civil

Anual

UO / GIME

N.º de colaboradores afetos em exclusividade

IDE

Ano civil

Anual

UO/ RH

N.º de laboratórios em funcionamento

IDE

Ano civil

Anual

UO/ RH

N.º de bens móveis abatidos

IDE

Ano civil

Anual

DF

N.º de bens móveis inventariados

IDE

Ano civil

Anual

DF

Gestão financeira e
contabilidade

Gestão orçamental

Gestão de espaços e
infraestruturas

Gestão de laboratórios

Gestão do património

Indicador

MAPA DE INDICADORES SIGQ
Processo de suporte

SERVIÇOS DE APOIO

Vertente

Indicador

Assistência médica,
psicológica e social
Atividades desportivas,
artísticas e culturais

Biblioteca

Bolsas de estudo

Integração na vida ativa

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de ações de apoio a estudantes carenciados

IDP

Ano civil

Anual

SAS / GMI

N.º de consultas de psicologia clínica realizadas

IDP

Ano civil

Anual

SAS

N.º de ações ou eventos de natureza desportiva, artística ou cultural

IDP

Ano civil

Anual

UO / GIC /
GFCD

N.º de ações implementadas para melhorar o uso dos recursos da Biblioteca

IDP

Ano civil

Anual

BIB

N.º de novos leitores inscritos na Biblioteca

IDP

Ano civil

Anual

BIB

N.º de obras registadas na Biblioteca

IDP

Ano civil

Anual

BIB

N.º de propostas para aquisição de novas obras bibliográficas

IDP

Ano civil

Anual

BIB

N.º total de registos bibliográficos na Biblioteca

IDP

Ano civil

Anual

BIB

N.º de bolsas de estudo atribuídas

IDP

Ano letivo

Anual

SAS

N.º de candidaturas a bolsas de estudo

IDP

Ano letivo

Anual

SAS

N.º de ações de formação realizadas no âmbito da empregabilidade e inserção na vida ativa

IDP

Ano civil

Anual

UO / GESP

N.º de ações informativas no âmbito da empregabilidade e inserção na vida ativa

IDP

Ano civil

Anual

UO / GESP

N.º de autopropostas de estágio apresentadas por estudantes de CTeSP

IDP

Ano civil

Anual

GESP

N.º de autopropostas tratadas apresentadas por estudantes de 1.º e 2.º Ciclo

IDP

Ano civil

Anual

GESP

N.º de cursos e workshops de formação destinados a discentes

IDP

Ano civil

Anual

UO / GESP

N.º de eventos e iniciativas para diplomados

IDP

Ano civil

Anual

UO / GESP

N.º de oportunidades de emprego publicadas no âmbito da atividade do GESP

IDP

Ano civil

Anual

GESP

N.º de propostas de estágio disponibilizadas para estudantes de CTeSP

IDP

Ano civil

Anual

GESP

N.º de propostas de estágio/projeto disponibilizadas para estudantes de cursos de 1.º Ciclo

IDP

Ano civil

Anual

GESP

N.º de propostas de estágio/projeto disponibilizadas para estudantes de cursos de 2.º Ciclo

IDP

Ano civil

Anual

GESP

N.º de reuniões, visitas e ações de sensibilização junto de empresas e instituições no âmbito da empregabilidade e inserção na vida
ativa

IDP

Ano civil

Anual

UO / GESP

MAPA DE INDICADORES SIGQ
Vertente

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de ações de melhoria implementadas no setor da alimentação

IDP

Ano civil

Anual

SAS

N.º de refeições servidas nas cantinas/churrasqueira do SAS

IDP

Ano civil

Anual

SAS

Estudantes bolseiros colocados nas Residências (%)

IDP

Ano civil

Anual

SAS

Estudantes não bolseiros colocados nas Residências (%)

IDP

Ano civil

Anual

SAS

N.º de estudantes colocados nas Residências

IDP

Ano letivo

Anual

SAS

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de avisos e editais publicados na página de internet

IDP

Ano civil

Anual

GAQ / CI

N.º de documentos públicos disponibilizados na página de internet

IDP

Ano civil

Anual

GAQ / CI

N.º de listas de seriação publicadas na página de internet

IDP

Ano civil

Anual

GAQ / CI

Recolha e tratamento de
informação

N.º de questionários realizados

IDE

Ano civil

Anual

GAQ

Processo de suporte

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Vertente

Indicador

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

Assistência e suporte
técnico

N.º de ações para melhoria da rede de comunicação (internet, wifi, segurança, servidores, equipamentos, etc.)

IDP

Ano civil

Anual

CI

Gestão da relação com
parceiros tecnológicos

N.º de visitas técnicas para atualização e verificação de novos produtos e serviços

IDP

Ano civil

Anual

CI

Gestão da segurança da
informação, privilégios e
acessos

N.º de ocorrências de segurança/ataques com impacto na segurança

IDE

Ano civil

Anual

CI

Infraestruturas e
equipamentos
tecnológicos

N.º de páginas de internet, plataformas e observatórios desenvolvidos

IDP

Ano civil

Anual

CI

Setor da alimentação

Setor do alojamento

Indicador

Processo de suporte

INFORMAÇÃO PÚBLICA

Vertente

Indicador

Publicitação de
informação

MAPA DE INDICADORES SIGQ
Vertente

Proteção de dados e
cibersegurança

Indicador

Tipo*

Referência

Periodicidade

Responsabilidade

N.º de documentos revistos com referência ao RGPD

IDP

Ano civil

Anual

GAQ

N.º de newsletter sobre proteção de dados e cibersegurança publicadas

IDP

Ano civil

Anual

GAQ

N.º de acões/sessões informativas promovidas para a comunidade académica

IDP

Ano civil

Anual

GAQ

*
IDE: Indicador de desempenho estratégico
IDP: Indicador de desempenho de processo

APÊNDICE 6 - MAPA DE INQUÉRITOS SIGQ

MAPA DE INQUÉRITOS SIGQ
Designação

Inquérito ao Estudante (IE)

Processo

• Ensino e Aprendizagem

Ref.
A3ES

Ref. 3 e 5

Objetivo
• Conhecer os níveis de satisfação com a qualidade e condições de
ensino
• Obter propostas de melhoria

Relatório de Funcionamento da
Unidade Curricular (RFUC)

Inquérito Novos Alunos

Mobilidade Internacional INCOMING

• Ensino e Aprendizagem

Ref. 3 e 5

• Conhecer os níveis de satisfação com a qualidade e condições de
ensino
• Obter propostas de melhoria

• Ensino e Aprendizagem
• Informação pública

• Internacionalização

• Caracterização do perfil dos novos estudantes
Ref. 2 e 12

• Conhecer as motivações da escolha do IPG e curso de ingresso
• Conhecer as fontes privilegiadas de informação sobre o IPG

Ref. 8

• Conhecer os níveis de satisfação com a mobilidade INCOMING
• Obter propostas de melhoria

Público-Alvo
• Estudantes de cursos de 1.º
Ciclo
• Estudantes de cursos de 2.º
Ciclo
• Docentes de unidades
curriculares de cursos de 1.º
Ciclo
• Docentes de unidades
curriculares de cursos de
2.º Ciclo
• Novos estudantes
(CTeSP, 1.º Ciclo e 2.º
Ciclo)
• Estudantes e colaboradores
de instituições de ensino
superior estrangeiras

Periodicidade

Semestral

Semestral

Anual
(após
matrículas)

Semestral

• Estudantes que realizaram
mobilidade internacional
Mobilidade Internacional OUTGOING

• Internacionalização

Ref. 8

• Conhecer os níveis de satisfação com a mobilidade OUTGOING
• Obter propostas de melhoria

• Pessoal docente que
realizou mobilidade
internacional
• Pessoal não docente que
realizou mobilidade
internacional

Semestral
(abril e
setembro)

MAPA DE INQUÉRITOS SIGQ
Designação

Processo

Ref.
A3ES

Objetivo

Público-Alvo

Periodicidade

• Conhecer o tempo decorrido entre a conclusão do curso e a obtenção
do 1.º emprego
• Conhecer a adequação da formação obtida à atividade profissional
Inquérito aos Diplomados

• Ensino e Aprendizagem

Ref. 5 e 2

• Conhecer a perceção dos diplomados sobre o ciclo de estudo
frequentado no IPG

• Diplomados que concluíram
o curso há 12 meses

Anual

• Estudantes

Anual

• Entidades de acolhimento
de estágios

Bienal

• Investigadores

Bienal

• Conhecer as atividades de formação contínua e/ou pós-graduações
frequentadas
Inquéritos aos Hábitos Desportivos
dos Estudantes

Inquérito a Entidades de
Acolhimento de Estágios

• Conhecer os hábitos desportivos dos estudantes
• Serviços de Apoio

• Ensino e Aprendizagem
• Colaboração Interinstitucional e
com a Comunidade

Ref. 10

• Potenciar as boas práticas desportivas e de exercício físico da
comunidade estudantil
• Obter informação sobre a perceção da entidade sobre a formação dos
estudantes/diplomados

Ref. 5, 2 e
7

• Obter informação sobre o acompanhamento do estágio por parte do
IPG
• Obter informação sobre as condições de acolhimento do estágio
• Obter proposta de melhoria

• Investigação e Desenvolvimento
Inquérito aos Investigadores

• Colaboração Interinstitucional e
com a Comunidade

Ref. 6, 7 e
8

• Internacionalização
Inquérito de Satisfação PósFormação

Diagnóstico de Necessidades de
Formação

• Recursos Humanos

• Recursos Humanos

Ref. 9

Ref. 9

• Conhecer o nível de satisfação dos investigadores com os recursos
disponibilizados
• Conhecer o nível de satisfação com o apoio prestado

• Conhecer o nível de satisfação com a ação de formação realizada

• Pessoal docente

• Obter sugestões de melhoria e propostas de novas ações

• Pessoal não docente

• Identificar carências e necessidades com vista à valorização
profissional e definição de soluções formativas orientadas para
resultados
• Obter sugestões de melhoria e propostas de ações

• Pessoal não docente

Após
realização de
cada ação

Anual

MAPA DE INQUÉRITOS SIGQ
Designação

Processo

Ref.
A3ES

Objetivo

Público-Alvo

Avaliação do Impacto da Formação

• Recursos Humanos

Ref. 9

• Avaliar o impacto da formação realizada no desempenho profissional

• Diretores de Unidades
Orgânicas

Periodicidade

Anual

• Responsáveis de Serviços
Avaliação da Satisfação com o
Serviço Prestado - ALOJAMENTO

Avaliação da Satisfação com o
Serviço Prestado - CANTINAS

Avaliação da Satisfação com o
Serviço Prestado - BIBLIOTECA
Avaliação da Satisfação com o
Serviço Prestado – GABINETE DE
FORMAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO (GFCD)

Avaliação da Satisfação com o
Serviço Prestado – CENTRO DE
INFORMÁTICA (CI)

• Serviços de Apoio

Ref. 10

• Conhecer o nível de satisfação com o serviço prestado pelo Setor de
Alojamento dos Serviços de Ação Social
• Obter sugestões de melhoria

• Serviços de Apoio

• Serviços de Apoio

• Serviços de Apoio

• Serviços de Apoio
• Sistemas de Informação
• Informação Pública

Avaliação da Satisfação com o
Serviço Prestado – GABINETE DE
INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E
EQUIPAMENTOS (GIME)

• Serviços de Apoio

Avaliação da Satisfação com o
Serviço Prestado – GABINETE DE
ESTÁGIOS E SAÍDAS
PROFISSIONAIS (GESP)

• Serviços de Apoio

Ref. 10

Ref. 10

Ref. 10

Ref. 10, 11
e 12

• Conhecer o nível de satisfação com o serviço prestado pelo Setor de
Alimentação dos Serviços de Ação Social

• Estudantes

• Obter sugestões de melhoria

• Pessoal não docente

• Conhecer o nível de satisfação dos utentes com o serviço prestado
pela biblioteca

• Estudantes

• Obter sugestões de melhoria

• Pessoal não docente

• Conhecer o nível de satisfação dos utentes com o serviço prestado
pelo GFCD

• Estudantes

• Conhecer o nível de satisfação dos utentes dos espaços desportivos

• Pessoal não docente

• Obter sugestões de melhoria

• Comunidade

• Conhecer o nível de satisfação dos utentes com o serviço prestado
pelo CI

• Estudantes

• Conhecer o nível de satisfação dos utilizadores das plataformas
disponibilizadas pelo IPG
• Obter sugestões de melhoria

Ref. 10

Ref. 10

• Estudantes utentes das
Residências do IPG

• Pessoal docente

• Pessoal docente

• Pessoal docente

• Pessoal docente

Pontual

Pontual

Pontual

Pontual

Pontual

• Pessoal não docente

• Conhecer o nível de satisfação dos utentes com o serviço prestado
pelo GIME

• Pessoal docente

• Obter sugestões de melhoria

• Direções de UO

• Conhecer o nível de satisfação dos utentes com o serviço prestado
pelo GESP

• Estudantes

• Obter sugestões de melhoria

• Pessoal docente

• Pessoal não docente

• Diplomados

Pontual

Pontual

MAPA DE INQUÉRITOS SIGQ
Designação

Processo

Ref.
A3ES

Avaliação da Satisfação com o
Serviço Prestado – SERVIÇOS
ACADÉMICOS E TESOURARIA

• Serviços de Apoio

Ref. 10

Avaliação da Satisfação com o
Serviço Prestado –
REPROGRAFIA/SERVIÇO DE
ARTES GRÁFICAS

Informação e Comunicação –
Diagnóstico Interno e Satisfação dos
Utentes do Gabinete de Informação
e Comunicação (GIC)

• Serviços de Apoio

Ref. 10

Objetivo

Público-Alvo

• Conhecer o nível de satisfação dos utentes com o serviço prestado
pelos Serviços Académicos e Tesouraria

• Estudantes

• Obter sugestões de melhoria

• Pessoal docente

• Conhecer o nível de satisfação dos utentes com o serviço prestado
pela Reprografia/Serviço de Artes Gráficas
• Obter sugestões de melhoria
• Realizar um diagnóstico interno sobre a vertente Informação e
Comunicação no IPG

• Serviços de Apoio
• Informação pública
• Comunicação

Ref. 10 e
12

• Colaboração Interinstitucional e
com a Comunidade

Ref. 7

• Diplomados
• Pessoal docente

Pontual

• Pessoal não docente
• Estudantes
• Diplomados

• Conhecer o nível de satisfação dos utentes com o serviço prestado
pelo GIC

• Pessoal não docente

• Conhecer o nível de satisfação dos utentes com o serviço
especializado prestado

Pontual

• Estudantes

• Conhecer o nível de satisfação com a informação institucional
disponibilizada publicamente

• Obter sugestões de melhoria
Avaliação da Satisfação dos Utentes
com os Serviços Especializados
Prestados

• Diplomados

Periodicidade

• Pessoal docente

Pontual

• Entidades
• Clientes no âmbito da
prestação de serviços
especializados

Após cada
prestação

