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I. ENQUADRAMENTO  DO  CONSELHO  PARA  A  AVALIAÇÃO  E 
QUALIDADE 

O  Instituto  Politécnico  da Guarda  (IPG)  é  uma  Instituição de  Ensino  Superior  (IES)  que  deve 

aprofundar,  progressivamente,  a  sua  política  de  qualidade.  Neste  âmbito,  as  diretivas 

institucionais devem ser bem direcionadas através da ação concertada entre o Conselho para a 

Avaliação  e  Qualidade  (CAQ)  e  o  Gabinete  de  Avaliação  e  Qualidade  (GAQ),  devidamente 

assessorado pelo Grupo de Trabalho para a Qualidade (GTQ). O reforço da arquitetura existente 

visa  contribuir  para  melhorar  e  alargar  a  implementação  da  estratégia  através  dos  vários 

stakeholders envolvidos. 

De facto, o CAQ é o órgão do IPG que é responsável pelo estabelecimento dos mecanismos de 

autoavaliação  regular  do  desempenho  do  Instituto,  das  suas  unidades  orgânicas  (UO),  bem 

como  das  atividades  científicas  e  pedagógicas,  sujeitas  ao  sistema  nacional  de  avaliação  e 

acreditação, nos termos da lei, devendo garantir o seu cumprimento da lei, o cumprimento das 

obrigações legais e a colaboração com as instâncias competentes (Artigo 46.º dos Estatutos do 

IPG). 

As competências do CAQ enquadram‐se na estratégia e na política de avaliação e qualidade a 

prosseguir pelo IPG. Assim, cabe‐lhe, designadamente (cf. Artigo 47.º dos Estatutos do IPG): 

a) Coordenar todos os processos de autoavaliação e de avaliação externa do desempenho 

do Instituto, das suas UO, bem como das atividades científicas e pedagógicas sujeitas ou 

não ao sistema nacional de avaliação e acreditação; 

b) Elaborar  um  plano  plurianual  com  indicação  das  áreas  funcionais  que  devem  ser 

avaliadas; 

c) Propor normas de avaliação a aplicar e definir padrões de qualidade; 

d) Indicar  e  calendarizar  os  níveis  de  proficiência  que  cada  padrão  de  qualidade  deve 

alcançar; 

e) Analisar  os  processos  de  avaliação  efetuados  e  elaborar  os  respetivos  relatórios  de 

apreciação; 

f) Propor,  ao  Presidente  do  IPG,  medidas  de  correção  de  pontos  fracos  que  forem 

identificados. 

O Plano de Ação  (PA) do CAQ aqui  exposto,  plurianual,  deve  ser um  instrumento de  gestão 

importante, designadamente para orientar a ação do CAQ e o desenvolvimento da sua atividade 
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regular,  tendo  por  base  o  conhecimento  do  contexto  interno  do  IPG  e  da  sua  envolvente, 

gerando a melhoria contínua global do seu Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ). 

Este plano está alinhado com os referenciais da A3ES e os objetivos estratégicos do atual Plano 

Estratégico  (PE)  do  IPG,  tendo  como  objetivos  detalhar  as  ações  em  curso  ou  que  serão 

implementadas, monitorizar o seu estado de execução e definir as datas previstas de conclusão, 

assim como os responsáveis pela coordenação, execução e acompanhamento destas ações. 

Na estrutura do  IPG  importa referir as seguintes UO de Ensino: 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). Também inclui a Unidade de 

Investigação  para  o  Desenvolvimento  do  Interior  (UDI).  O  IPG  tem  ainda  duas  relevantes 

unidades  funcionais  (UF) de apoio e de  serviços à  comunidade académica:  Serviços de Ação 

Social  (SAS);  Biblioteca  (BIPG).  As  restantes  UF  são:  Serviços  da  Presidência;  Serviços 

Administrativos  e  Financeiros  (SAF);  Serviços  Académicos  (SA);  Gabinete  de  Avaliação  e 

Qualidade  (GAQ);  Centro  de  Informática  (CI);  Gabinete  de  Instalações,  Manutenção  e 

Equipamentos  (GIME);  Gabinete  de  Formação,  Cultura  e  Desporto  (GFCD);  Gabinete  de 

Mobilidade e Cooperação (GMC); Gabinete de Informação e Comunicação (GIC); Gabinete de 

Estágios  e  Saídas  Profissionais  (GESP).  Por  sua  vez,  as  Unidades  Técnico‐Científicas  (UTC) 

correspondem ao modelo de organização departamental das várias áreas técnicas e científicas 

das  quatro  Escolas,  a  referir:  Ciências  Exatas  e  Experimentais  (CEE);  Ciências  Sociais  e 

Comunicação  (CSC);  Desporto  e  Expressões  (DE);  Educação;  Enfermagem;  Engenharia  e 

Tecnologia (ET); Informática; Gestão e Economia (GE); Línguas e Culturas (LC); Tecnologias da 

Saúde (TS); Turismo e Hotelaria (TH).  

O CAQ tem um papel preponderante no que concerne ao referencial 1 ‐ Adoção de política para 

a garantia da qualidade e prossecução de objetivos de qualidade, para a qual deve estar em 

articulação próxima com a Presidência do IPG. Assim, é fundamental:  

 Promover  permanentemente  ações  de  divulgação  e  sensibilização  da  sua  política  da 

qualidade, em reuniões nas UO e UF, designadamente com os órgãos de gestão das UO, 

para prestar informações sobre o SIGQ e as diferentes áreas de missão;  

 Divulgar a política, missão e objetivos do SIGQ, nomeadamente através das plataformas 

digitais e de painéis informativos; 

 Desenvolver  documentação  de  suporte  para  o  processo  de  avaliação  da  qualidade  e 

formalizar mecanismos de monitorização e  recolha de  informação,  avaliação e atuação, 
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com  melhor  definição  dos  atores  e  das  responsabilidades  dos  órgãos  de  gestão  com 

impacto no SIGQ; 

 Estabelecer procedimentos de comunicação para melhorar os processos de comunicação 

institucional; 

 Identificar, descrever e validar procedimentos e indicadores com o intuito de melhorar a 

articulação entre os vários níveis de decisão da instituição, nomeadamente a Presidência e 

as UO e UF; 

 Calendarizar reuniões anuais com os membros do GAQ e do GTQ, se justificável, de modo 

a reforçar as suas funções e a necessária articulação; 

 Dotar o portal da qualidade do  IPG com mais e melhores  indicadores, com definição de 

procedimentos e com relatórios, de modo a que os diferentes responsáveis disponham da 

informação que precisam para a tomada de decisão em tempo útil; 

 Atualizar  e  desenvolver  a  plataforma  de  gestão  documental  (SGD)  no  sentido  de 

desmaterializar os processos e obter ganhos de eficiência na execução dos procedimentos, 

contribuindo para a desburocratização e para maior articulação dos atores do sistema; 

 Aumentar a ligação aos antigos estudantes e às entidades empregadoras, como forma de 

auscultação  do  mercado  de  trabalho  e  de  melhoria  da  qualidade  da  oferta  educativa, 

através da criação de inquéritos para avaliar estágios curriculares e definição de indicadores 

complementares, em articulação com o GESP; 

 Desenvolver atividades diversas com parceiros no âmbito da região Centro e do CCISP, de 

modo  a  reforçar  a  garantia  de  qualidade,  a  internacionalização,  a  articulação  e  o 

aproveitamento  de  sinergias,  e  o  desenvolvimento  conjunto  de  áreas  estratégicas  de 

investigação e projetos conjuntos; 

 Definir as competências/funções dos stakeholders internos da qualidade. 

O CAQ acompanha todos os processos de avaliação e acreditação, pelo que aqui se assumem 

também as condições a cumprir no prazo de 1 ano no processo ASIGQ20 do IPG. Assim, neste 

ano de 2021 será fundamental:  

1. Rever e atualizar o Manual da Qualidade (MQ), alinhado com o novo PE do IPG, assim 

como o documento de Política para a Garantia da Qualidade; 

2. Rever  todo  o  SIGQ,  para  atualizar  e  operacionalizar,  de  acordo  com  o  MQ,  os 

procedimentos  e  instrumentos  de  suporte  à  melhoria  contínua  dos  processos,  em 
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particular os que se prendem com as áreas de missão do IPG, enquadrando‐os de modo 

mais claro e sistémico nos referenciais da A3ES; 

3. Tornar efetiva e evidenciar formalmente a participação de todas as partes envolvidas 

no  SIGQ,  instituindo  mecanismos  de  auscultação  regular  de  todas  as  partes 

interessadas, em especial dos estudantes (inclusive sobre as áreas cobertas pela ação 

social) e dos diplomados sobre a sua inserção no mercado de trabalho; 

4. Criar modelos de RFUC e de RDC que incluam, além de todos os indicadores relevantes, 

a  obrigatoriedade  de  análises  críticas  com  identificação  de  medidas  e  ações  que 

permitam a correção de eventuais deficiências e a melhoria da sua qualidade; 

5. Incluir nos relatórios de atividades anuais  informação relativa à empregabilidade dos 

CE, conforme exigência legal (al. h do art.º 159 da Lei n.º 62/2007); 

6. Definir  procedimentos  que  garantam  a  disponibilização,  antes  das  matrículas  e/ou 

inscrições,  das  informações  relevantes  do  GFUC,  nomeadamente  dos  objetivos, 

programa e bibliografia; 

7. Instituir  Planos  Anuais  de  Formação  Docente  e  Não  Docente  do  IPG  e  definir 

procedimentos para a sua monitorização; 

8. Instituir a prática regular de elaboração, pelos serviços de apoio, dos respetivos Planos 

e Relatórios de Atividades anuais, com monitorização das ações de melhoria; 

9. Reorganizar o Portal  institucional para tornar mais  facilmente acessível a  informação 

relevante para as partes interessadas, internas e externas, suprindo as deficiências na 

sua organização; 

10. Melhorar a rede de Internet do campus (Eduroam) para dar resposta às necessidades 

crescentes dos recursos e usos digitais, assim como para as exigências do SIGQ;  

11. Garantir  o  acompanhamento,  avaliação  e melhoria  contínua  do  SIGQ,  com  eventual 

reestruturação do modelo do Balanço Anual da Qualidade, para que ele seja um efetivo 

suporte ao processo de melhoria contínua. 

Assim, tendo como base de análise as áreas dos referenciais da A3ES, o presente PA do CAQ tem 

o intuito de expor os eixos, objetivos e as ações, os  indicadores e as metas, com o respetivo 

prazo  de  implementação  e,  ainda,  os  modos  de  acompanhamento  e  monitorização,  que 

permitam registar a evolução dos padrões de qualidade que se pretendem atingir nas várias 

áreas funcionais, quer nas UO, quer nas UF, bem como em outras estruturas como as UTC, os 

ciclos de estudos (CE) e, ainda, laboratórios, entre outras estruturas mais específicas da sua área 

de competência. 
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II. EIXOS E OBJETIVOS 

Esta parte do documento apresenta o conjunto de 5 eixos da atuação principal da IES, a sua 

relação com os referenciais da A3ES, os objetivos estratégicos inerentes às 5 dimensões 

agregadas da atuação do IPG, que estão em linha com o PE do IPG, e a forma como se 

enquadram na política de qualidade a desenvolver pelo CAQ com vista ao desenvolvimento 

contínuo do SIGQ. 

1. Ensino 

A oferta formativa do IPG tem como objetivo principal responder com eficiência, 

designadamente, à procura estudantil e ao mercado de emprego. Neste âmbito, é essencial 

reportar aos 4 referenciais da A3ES aplicáveis ao eixo estratégico do ENSINO:  

 

No enquadramento destes referenciais, é também essencial garantir a qualidade das 

aprendizagens dos estudantes nos CE e potenciar o seu sucesso numa carreira profissional. 

Assim, este eixo inclui três objetivos estratégicos para a ação do IPG:  

1. Criação e adequação dos programas de formação (O1); 

2. Avaliação das atividades de ensino e da qualidade das aprendizagens (O2); 

3. Promoção da empregabilidade dos diplomados (O3). 

A nível dos programas de formação pretende-se a atualização curricular de todos os CE 

existentes, à medida que se aplicam os respetivos processos de avaliação e acreditação nos 

ciclos avaliativos da A3ES, devidamente acompanhados e monitorizados pelo CAQ. Considera-

se necessário também realizar processos de reestruturação curricular caso as Associações ou 

Ordens representativas, em articulação com a A3ES, o pretendam. Também se visa promover 

novos CE, sobretudo que articulem áreas de saber do IPG e que, pelo seu caráter transversal, 

sejam inovadores e potenciem empregabilidade, que deve ser monitorizada nos setores do 

mercado de emprego e das correspondentes áreas científicas fundamentais (ACF) dos CE do IPG. 

É essencial monitorizar e rever todos os CE, de modo regular, com vista a melhor responder a 

Referencial 2
Conceção e aprovação da oferta formativa

Referencial 3
Ensino, aprendizagem e avaliação

centrados no estudante

Referencial 4
Admissão de estudantes, progressão, 

reconhecimento e certificação

Referencial 5
Monitorização contínua e revisão periódica 

dos cursos
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necessidades dos estudantes e da sociedade, em geral. O acompanhamento do trabalho 

desenvolvido, a nível da qualificação e diversificação da oferta formativa do IPG, é garantido 

pela Presidência em articulação com as Direções das Escolas, que deverão promover 

internamente o atingimento das principais metas, abaixo definidas (tabela 1). 

O1 e O3 AÇÃO META 

O
FE

RT
A 

FO
RM

AT
IV

A 
 

N.º de propostas de cursos de pós-graduação; 
N.º de propostas de mestrado por UO; 
Taxa de realização anual de mestrados. 

1 ANUAL 
1 ANUAL 

90% 
N.º de propostas de licenciatura por UO; 
N.º de licenciaturas acreditadas pela A3ES. 

1 ANUAL 
2 ANUAL 

N.º de propostas de CTeSP por UO; 
Taxa de realização anual de CTeSP. 

2 ANUAL 
50% 

N.º de propostas de reestruturação curricular de mestrado; 
N.º de propostas de reestruturação curricular de licenciatura; 
N.º de propostas de alteração de CTeSP; 
Mapa da empregabilidade por CE. 

1 ANUAL 
1 ANUAL 
1 ANUAL 
1 ANUAL 

Tabela 1 - Oferta formativa 

O desenvolvimento integral dos estudantes depende da qualidade da sua formação no IPG e a 

sua melhor inserção na vida ativa deve constituir também um objetivo da IES, para responder 

às diferentes necessidades identificadas no mercado de emprego. 

Por sua vez, a tabela 2 apresenta metas definidas para atividades de Ensino e Aprendizagem 

(EA), que dizem respeito às funções nucleares das Direções e de outras estruturas das Escolas, 

que visam promover continuamente a qualidade das aprendizagens dos estudantes. Esta 

aprendizagem dos estudantes nos CE depende, designadamente, do nível de intervenção 

pedagógica e da adoção de processos de boas práticas, que necessitam de intervenção de vários 

instrumentos, que necessitam de ser aferidos, designadamente a formação docente. Assim, 

tendo presente a cultura de avaliação e de qualidade do IPG, nomeadamente, pretende-se: 

 Identificar, descrever e validar os procedimentos associados ao EA entre as 4 UO através 

dos seus representantes para a qualidade (GTQ e CAQ); 

 Rever os procedimentos e instruções de trabalho no âmbito do processo EA, respetivos 

formulários e registos; 

 Programar e realizar auditorias internas no âmbito do processo EA; 

 Reestruturar os procedimentos da monitorização do funcionamento das UC (Sumários, 

assiduidade dos estudantes, Guia de Funcionamento das Unidades Curriculares (GFUC), 

preenchimento de pautas, etc.; 



PLANO DE AÇÃO DO CAQ | 2021 - 2024 

 

Pág. 13 de 21 

 Rever o Inquérito ao Estudante sobre a UC e Corpo Docente (IE), que é uma ferramenta 

importante na análise do processo EA, que precisa de ser mais eficaz e ter maior 

participação dos estudantes e aceitação pelos docentes; 

 Rever o modelo de Relatório de Funcionamento da Unidade Curricular (RFUC), preenchido 

pelo docente da UC; 

 Rever o modelo de Relatório de Direção de Curso (RDC) e incluir a reativação e a 

implementação de planos de ação, respetiva monitorização e avaliação; 

 Promover a melhoria dos procedimentos de audição dos estudantes, que deve valorizar a 

sua participação no Conselho Pedagógico da UO e dos respetivos Núcleos de Curso, bem 

como da sistematização das reuniões com a Associação Académica; 

 Pretende-se promover a formação contínua dos docentes, bem como a valorização do 

desempenho pedagógico do docente através da sua avaliação, sobretudo pela discussão de 

propostas para reestruturação do sistema de avaliação de desempenho dos docentes (AVD) 

para o ciclo de 22-25, de modo a beneficiar também o ensino e a qualidade das 

aprendizagens dos estudantes. 

O2 AÇÃO META 

EN
SI

N
O

 E
 A

PR
EN

D
IZ

AG
EM

  Identificar e validar os procedimentos associados ao EA nas UO; 
Rever os procedimentos e instruções de trabalho; 
Programar e realizar auditorias internas; 
Reestruturar os procedimentos do funcionamento das UC; 
Rever e melhorar o modelo de inquérito pedagógico; 
Rever o modelo de RFUC; 
Melhorar a estrutura do RDC e sua disponibilização; 
Melhorar procedimentos de consulta dos estudantes no processo de EA; 
Estruturar o plano de formação dos docentes;  
Valorizar o desempenho pedagógico do docente. 

1 ANUAL 
2022 

2021/22 
2022 

FEV 2021 
FEV 2021 

2021 
2022 

SET 2021 
2022 

Tabela 2 - Ensino e aprendizagem 

 

2. Investigação, desenvolvimento e inovação 

No âmbito da investigação, desenvolvimento e promoção da inovação, através da transferência 

de conhecimento científico e tecnológico, destaca-se o referencial 6 da A3ES para o SIGQ do IPG, 

o qual constitui um pilar central para a atividade científica, tecnológica, artística e de 

desenvolvimento profissional da sua missão. 

 

Referencial 6
Investigação e desenvolvimento

Investigação orientada e desenvolvimento profissional de alto nível
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Assim,  o  segundo  eixo  estratégico  INVESTIGAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  INOVAÇÃO 

desenvolve‐se em torno de três objetivos estratégicos:  

1. Consolidação da investigação (O4); 

2. Promoção do desenvolvimento sustentável (O5); 

3. Reforço da inovação (O6). 

Neste âmbito e para concretizar os 3 objetivos é importante (tabela 3): 

 Elaborar,  validar  e  implementar  um  plano  de  atividades  para  publicitar  todos  os  dados 

relevantes no âmbito da atividade de I&D desenvolvida na UDI; 

 Identificar, descrever e validar os procedimentos no GAQ, que envolvam a UDI e as UO para 

clarificar as responsabilidades específicas na área da I&D; 

 Reforçar a participação das partes  interessadas externas  (empresas, autarquias e outras 

organizações),  formalizando  os  procedimentos  de  recolha,  tratamento  e  avaliação  dos 

contributos recebidos; 

 Definir indicadores complementares aos do PE no que respeita à valorização económica da 

I&D, transferência de conhecimento e serviços prestados pelos laboratórios; 

 Desenvolver  uma  plataforma  de  gestão  de  projetos  de  investigação,  permitindo maior 

automatização  de  processos  e  tarefas  relacionadas  com  as  atividades  de  candidatura, 

acompanhamento e execução de projetos; 

 Programar e realizar auditorias internas no âmbito do processo da I&D. 

O4, O5 e O6  AÇÃO META 

IN
V
ES
TI
G
A
Ç
Ã
O
 E
 

D
ES
EN

V
O
LV

IM
EN

TO
   Programar plano de atividades da UDI Divulga;

Reestruturar os procedimentos relativos a I&D; 
Rever e reforçar a participação das partes interessadas; 
Melhorar  a  valorização  económica  da  I&D,  transferência  de 
conhecimento e serviços prestados pelos laboratórios; 
Desenvolver uma plataforma de gestão de projetos de I&D; 
Realizar auditorias internas no âmbito do processo da I&D. 
 

ANUAL 
2022 
2022 

 
2022 
2022 
2022 

Tabela 3 ‐ Investigação e desenvolvimento 

3. Internacionalização 

A INTERNACIONALIZAÇÃO é o terceiro eixo estratégico para o desenvolvimento do IPG, dada a 

conjuntura  da  região  envolvente,  designadamente,  em  termos  demográficos  e 

socioeconómicos, pois a ampliação e a diversidade do mercado de estudantes estrangeiros é um 
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dos objetivos estratégicos. Este eixo estratégico interno centra‐se no referencial 8 da A3ES para 

os SIGQ nas IES e aprofunda três tipos de atividades alinhadas com os objetivos estratégicos. 

 

Os três objetivos estratégicos deste eixo são: 

1. Participação em atividades internacionais de ensino (O7); 

2. Promoção da mobilidade internacional de pessoas (estudantes, docentes e pessoal não 

docente) e partilha de conhecimento (O8); 

3. Desenvolvimento de redes e projetos de cooperação internacionais de investigação (O9). 

No âmbito deste terceiro eixo estratégico, as principais linhas de atuação (tabela 4) visam: 

 Desenvolver um sistema  informático de apoio à gestão das mobilidades no contexto do 

ERASMUS Without Paper (EWP); 

 Criar um mecanismo e procedimento para articulação no acompanhamento da estratégia 

e das ações no âmbito da política internacional entre o GIC e o GMC; 

 Rever,  descrever  e  validar  os  procedimentos  aplicados  ao  GMC  para  clarificar  as 

responsabilidades específicas na área da internacionalização; 

 Identificar,  descrever  e  validar  procedimentos  de  avaliação  das  atividades  de 

Internacionalização dos estudantes internacionais e dos que estão em mobilidade; 

 Programar e realizar auditorias internas no âmbito do processo de internacionalização. 

O7, O8 e O9  AÇÃO META

IN
TE

R
N
A
C
IO
N
A
LI
ZA

Ç
Ã
O
  Desenvolver  um  sistema  informático  de  apoio  ao  ERASMUS  Without 

Paper;  
Criar  um  mecanismo  e  procedimento  para  articulação  da  estratégia 
internacional entre o GIC e o GMC; 
Rever e validar os procedimentos aplicados à área da internacionalização; 
Melhorar  os  procedimentos  de  avaliação  das  atividades  de 
internacionalização; 
Realizar  auditorias  internas  no  âmbito  deste  processo  de 
internacionalização. 

 
2021 

 
2022 
2022 

 
2022 

 
2022 

Tabela 4 ‐ Ações de internacionalização 

 

 

Referencial 8
Internacionalização
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4. Comunicação e Comunidade 

O  quarto  eixo  estratégico  é  a  COMUNICAÇÃO  E  COMUNIDADE  (CC),  no  qual  se  inserem 

atividades muito diversas realizadas nas UO e nas UF do IPG. Assim, no âmbito da informação e 

comunicação  institucional,  a  nível  da  comunidade  interna  e  externa,  destacam‐se  como 

objetivos estratégicos:  

1. Reorganização da estrutura do sistema de comunicação e respetivos fluxos (O10); 

2. Desenvolvimento da identidade própria do IPG através de uma marca forte, moderna e 

unitária (O11); 

3. Promoção de eventos e atividades diversas de natureza científica e cultural (O12). 

A CC inclui 3 objetivos estratégicos que visam incrementar a coesão interna e contribuir para 

melhorar a relação com entidades externas, estando fortemente relacionados com os seguintes 

referenciais da A3ES para os SIGQ nas IES: 

 

No âmbito deste eixo estratégico da atuação do IPG destacam‐se diversas ações (tabela 5) no 

contexto dos 3 referenciais da A3ES. 

O10, O11  
e O12 

AÇÃO  META 

C
O
M
U
N
IC
A
Ç
Ã
O
  

E 
C
O
M
U
N
ID
A
D
E 

Identificar, descrever e uniformizar procedimentos no âmbito de CC; 
Melhorar  a  avaliação  do  impacto  da  colaboração  com  a  comunidade 
interna e envolvente do IPG; 
Atualizar  o  catálogo  de  serviços  e  competências,  monitorizando  os 
montantes gerados, a qualidade do serviço e a satisfação dos utilizadores; 
Elaborar  questionários  para  aferição do grau de  satisfação dos  serviços 
prestados em várias UF (ex. GIC e Artes Gráficas, SA); 
Desenvolver uma plataforma de registo das atividades e eventos, de modo 
a tornar mais eficaz a sua monitorização; 
Criar  um módulo  informático  para  a  realização  de  inquéritos  às  partes 
interessadas no SIGQ; 
Melhorar a plataforma da DSD, de modo a permitir uma gestão mais eficaz 
do serviço docente, dos cursos e das turmas, e da realização de horários; 
Desenvolver na plataforma SIGARRA o arquivo dos GFUC e dos RDC por 
ano letivo; 
Melhorar a eficiência do portal institucional, ao nível da gestão do back‐
office e da sua capacidade comunicacional com públicos; 
Elaborar  o  Plano  de  Comunicação  e  de Marca  Institucional  para  o  ano 
2021. 

MAR 2021
 

2021 
 

2021 
 

2021 
 

2021 
 

2021 
 

2021 
 

2021 
 

2021 
2021 

Tabela 5 ‐ Comunicação e comunidade 

Referencial 7
Colaboração interinstitucional e com a 

comunidade

Referencial 11
Gestão da informação

Referencial 12
Informação pública
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A relação do IPG com o meio envolvente depende muito da sua capacidade de desenvolvimento 

de relações e da prestação de serviços que promovam respostas diferenciadas,  inovadoras e 

úteis para a comunidade envolvente, bem como para a comunidade académica.  

5. Organização e Desenvolvimento Interno 

O  quinto  eixo  estratégico  é  definido  como  o  modelo  organizacional  do  IPG  para  a  melhor 

articulação entre as UO e as UF, bem como a uma gestão integrada de recursos, designadamente 

docentes,  através  das  UTC,  que  permita  o  seu  melhor  desenvolvimento  interno.  Assim,  a 

organização e desenvolvimento interno do IPG depende de medidas assentes em 4 objetivos 

estratégicos, designadamente: 

1. Programar a modernização administrativa e  técnica e a  correspondente  requalificação 

dos técnicos (O13); 

2. Arquitetar um modelo eficiente da organização do trabalho (O14); 

3. Desenvolver e adequar os modelos de avaliação de docentes ao nível técnico‐científico, 

pedagógico e organizacional (O15); 

4. Assegurar a manutenção e desenvolvimento de infraestruturas e de equipamentos mais 

adequadas às Escolas e à qualidade da formação (O16). 

O eixo da ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNO inclui estes objetivos que pretendem 

alinhar‐se com os seguintes referenciais da A3ES: 

 

Neste sentido, os seus objetivos estão expostos na tabela 6 de modo a apresentar as diversas 

ações no contexto dos 2 referenciais da A3ES. 

O13, O14, 
O15 e O16 

AÇÃO  META 

O
R
G
A
N
IZ
A
Ç
Ã
O
 E
  

D
ES
EN

V
O
LV

IM
EN

TO
 IN

TE
R
N
O
  Adaptar  procedimentos,  instruções  de  trabalho  e  formulários  para 

melhorar a eficácia e eficiência dos serviços;  
Identificar, descrever e validar o procedimento relativo à contratação de 
docentes convidados através da Bolsa de Recrutamento;  
Atualizar o  levantamento das necessidades de docentes de carreira, nas 
diversas categorias, com identificação da área disciplinar; 
Analisar e refletir sobre o Regulamento de AVD no período 2016‐18; 
Acompanhar a evolução do sistema de avaliação de desempenho (SIADAP) 
e a avaliação dos colaboradores do IPG (2019‐20); 
Elaborar  um documento  com as  áreas  estratégicas  de  atuação da  IES e 
rever a sua articulação interna entre as UF;  
Criar um guião orientador para a gestão estratégica de RH; 

 
2021 

 
JUN 2021 

 
JUN 2021 
2021 

 
2021 

 
2021 
2021 

Referencial 9
Recursos humanos

Referencial 10
Recursos materiais e serviços
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Monitorizar  as  medidas  preconizadas  nos  certificados  de  eficiência 
energética;  
Definir  e  implementar  formas de  envolver  a  comunidade  académica na 
cultura de sustentabilidade;  
Atualizar  o  Manual  de  Acolhimento  e  Integração  de  Docentes  e  sua 
evolução para o Manual do Docente do IPG; 
Elaborar o Manual de Normas, Regras e Procedimentos Laborais; 
Reforçar a estrutura de avaliação e qualidade com implicações positivas na 
atividade docente; 
Aplicar  o  inquérito  por  questionário  sobre  Clima  e  Ambiente 
Organizacional do IPG. 

 
2021 

 
2021 

 
2021 
2021 

 
2021 

 
2021 

Tabela 6 ‐ Organização e desenvolvimento interno 

Na política de sustentabilidade do IPG inclui‐se, designadamente, o objetivo de procurar formas 

diversas para promover a eficiência energética, a utilização de equipamentos suportados em 

energias renováveis e o uso mais racional dos recursos, em geral. 
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III. INDICADORES, METAS E MONITORIZAÇÃO 

O processo de melhoria global a promover pelo CAQ depende da determinação dos indicadores 

presentes no PE, nas dimensões do ensino, da investigação e da sua interação com os tecidos 

produtivo, social e cultural, a nível quer regional quer nacional, contribuindo para atingir as 

metas fixadas para o quadriénio em apreço. Esta perspetiva pretende ser a base para a definição 

de indicadores, e respetiva quantificação, necessária à estratégia de desenvolvimento 

sustentável, no sentido da valorização de recursos endógenos e de coesão social e territorial, 

assumindo a partilha de recursos humanos e materiais, designadamente através de projetos 

partilhados na região e no país, bem como em consórcios entre IES. 

Assim, neste biénio da atual Presidência do IPG, pretende-se retomar a calendarização das 

atividades regulares (anuais ou semestrais) no âmbito da Qualidade, designadamente dos 

inquéritos pedagógicos, RFUC, RDC, Planos de Ação das UC, entre outros instrumentos. De facto, 

sobretudo por mudança de plataforma de ensino, da Blackboard para a SIGARRA, verificou-se 

uma descontinuidade problemática, que se tornou muito difícil de gerir pelas insuficiências na 

recolha, organização e sistematização dos dados. Por outro lado, já se definiram prazos para a 

execução das ações apresentadas no capítulo II, que procuramos cumprir em 2021 e para 

aquelas tarefas menos urgentes, fixámos o prazo de 2022.  

Por seu turno, vai-se garantir um modelo de feedback constante em cada ação desenvolvida, 

que será reportado pelo GAQ para eventual apreciação pelo GTQ, caso se justifique a aferição 

da informação disponível ou do procedimento em apreço e, por fim, a análise e 

validação/aprovação pelo CAQ, de modo a promover o ciclo virtuoso da qualidade, que deve 

estar presente em todos os processos para a sua melhoria contínua. Este modelo de 

acompanhamento e monitorização é essencial à dinâmica pretendida para a estrutura atual da 

qualidade do IPG. 
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CONCLUSÃO 

O PA do CAQ, plurianual, para o período de 2021‐2024, visa estabelecer um conjunto de ações 

chave com base nos objetivos estratégicos, enquadrados nos 5 eixos definidos no PE e alinhados 

com os planos anuais de atividades do IPG. Pretende‐se a valorização da instituição através de 

uma  política  e  estratégia  de  qualidade  que  conduza  ao  seu  desenvolvimento  sustentável, 

designadamente  através  do  melhor  modelo  de  articulação  do  IPG  em  torno  de  atuações 

complementares de cada UO e UF, potenciando as sinergias internas.  

No âmbito das orientações gerais do IPG, pretende‐se promover a reorganização e qualificação 

da oferta formativa e, paralelamente, desenvolver mecanismos de valorização e avaliação do 

ensino‐aprendizagem, mas  também da  investigação, desenvolvimento e  inovação. Analisa‐se 

igualmente a internacionalização, a comunicação e a comunidade e, por fim, a organização e o 

desenvolvimento interno do IPG.  

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 CE e do SIGQ, bem como da 

avaliação  institucional,  que  exigem  o  desenvolvimento  de  procedimentos  relativos  à  sua 

adequação às exigências legais e orientações emanadas superiormente pela tutela.  

O  IPG  assume  uma missão  e  visão  renovadas,  com  base  em  princípios  de  especialização  e 

desenvolvimento sustentado em objetivos e estratégias, com vista a uma melhor gestão dos 

recursos,  para  resposta  a  um  futuro  que  poderá  ser  muito  exigente,  considerando  a 

responsabilidade social do IPG e o seu contributo para a coesão territorial. A monitorização e o 

acompanhamento deste PA são elementos essenciais para garantir a sua concretização para o 

melhor desempenho possível da nossa IES. 
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