
DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

 

A troca de experiências sobre comunicação interna trouxe à Biblioteca da UTAD 

cerca de 60 participantes representando os diferentes sectores da universidade, 

Escolas, Serviços, Gabinetes, Administradora, Reitor e membros da equipa 

reitoral.  

 

A boa comunicação interna, como destacou a Profa. Ana Paula Rodrigues, é um 

elemento fundamental na construção de um bom ambiente de trabalho em 

qualquer organização,  gerador de integração, motivação, confiança,  

compromisso e bom desempenho individual e coletivo. Implica, 

necessariamente, relacionamento entre pessoas e órgãos, diálogo, troca de 

informação e de experiências e participação. A boa comunicação interna valoriza 

as pessoas e permite desenvolver o sentimento de pertença e o espírito de 

equipa. 

 

A criação de um Sistema de Gestão de Qualidade dos Serviços pode desempenhar 

um importante papel na melhoria da comunicação interna. A Dra. Elsa Justino 

apresentou o trabalho atualmente em curso nesta matéria, que envolve uma 

equipa alargada de colaboradores dos Serviços da UTAD, prevendo-se que o 

Sistema esteja implementado a breve prazo. 

 

Sendo objetivo do Fórum o interconhecimento e a troca de experiências, houve 

tempo para apresentações das Estruturas de Apoio das Escolas e dos diferentes 

Gabinetes da UTAD. As apresentações, realizadas em duas fases, no auditório da 

Biblioteca e na sala de exposições, ajudaram a conhecer as pessoas, os 

procedimentos, os canais de comunicação, as boas práticas, as dificuldades e 

deficiências. 

 

Relativamente às Escolas, alguns aspectos devem ser salientados: cada Escola 

tem a sua estrutura, embora no geral exista um Secretariado (que pode ser da 

Presidência e/ou dos Departamentos) e um Gabinete de Apoio (aos Conselhos); 



as equipas têm muita autonomia e não há uma divisão rígida de tarefas; o email é 

o instrumento de comunicação privilegiado; são usadas listas de email de Escola; 

no caso da ECAV existem três listas (global, docentes e não docentes); na ECT 

não há trabalhadores não docentes afetos aos Departamentos; na ECHS o 

Secretariado está presente nas reuniões dos Conselhos e Assembleia; a 

atualização da informação das Escolas na página da UTAD é problemática, pois 

nem sempre os respetivos “editores” estão ativos. 

 

A sessão de apresentação dos posters dos Gabinetes, incluindo o Gabinete de 

Apoio ao Reitor, permitiu um conhecimento mais amplos da estrutura, missão, 

competências e caras de cada Gabinete. 

 

Os participantes que optaram por deixar as suas ideias no quadro, sublinharam: 

a oportunidade do Fórum e a necessidade de ser mais frequente; a importância 

de existirem formulários para avaliar a satisfação dos utentes dos Serviços e 

recolher sugestões; a importância da atualização dos contactos na página da 

UTAD; a necessidade de uniformizar canais de informação; a importância de 

haver em cada Escola um funcionário com acesso ao SIGACAD; a necessidade de 

maior intercâmbio entre docentes e não docentes, para melhorar a eficácia do 

trabalho de todos; a vantagem de existirem placards electrónicos em todos os 

edifícios, para difusão de informação relevante; e a importância de se criar uma 

“cultura identitária forte que seja elo de ligação e não uma miragem”. 

 

Após as apresentações, o grupo voltou a reunir em plenário para uma sessão de 

debate, com o objetivo de encontrar soluções conjuntas para alguns dos défices 

de comunicação identificados. Neste contexto, foi identificada a pertinência da 

ligação da base de dados de contactos dos Recursos Humanos à lista de contactos 

da página da Universidade;  de as telefonistas da UTAD terem disponível uma 

base de dados atualizada para o encaminhamento dos contactos recebidos; da 

disponibilização de detalhes sobre as funções desempenhadas pelos 

trabalhadores na intranet da UTAD, eventualmente com a possibilidade de 

o próprio alterar as suas informações pessoais, sendo que os Serviços de 

Recursos Humanos apenas teriam de autorizar a publicação dos dados 



introduzidos (sistema de permissões); da identificação dos documentos 

disponibilizados na intranet por conteúdo em vez de siglas e datas e da 

atualização da informação disponibilizada na intranet, arquivando informação 

obsoleta.  

 

Por último, relembrou-se a existência de uma caixa de ideias virtual no âmbito 

do Fórum Permanente da UTAD, onde os trabalhadores podem, a qualquer 

momento, apresentar ideias ou sugestões. 

 

No conjunto, este Fórum cumpriu os seus objectivos de troca de ideias e de 

propiciar um melhor conhecimento dos procedimentos e desafios de 

comunicação das diferentes estruturas. O convívio foi também um ingrediente 

importante para cimentar os relacionamentos e fomentar uma comunicação 

mais fácil.  

 


