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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.  
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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 
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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; 
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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, 
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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. 




