
A UTAD recebeu o relatório preliminar da Comissão 
de Avaliação Externa (CAE), que sinaliza os resultados e 
recomendações decorrentes da auditoria, realizada em 
dezembro de 2019, para a certificação do Sistema Interno de 
Garantia da Qualidade (SIGQ-UTAD). Numa apreciação geral 
sobre a auditoria, a CAE refere que “No decurso da visita e no 
âmbito das várias reuniões realizadas, a CAE constatou como muito 
positiva a capacidade de reflexão aos diversos níveis de 
responsabilidade, bem como a dinâmica criada na Instituição, tendo em 
vista a implementação imediata de planos de ação e de medidas de melhoria, 
face a evidências com caráter crítico registadas no Relatório de Autoavaliação, a 
serem implementadas em 2019 e a exigir monitorização futura.”
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Após ter submetido pronúncia ao Relatório Preliminar, descrevendo um plano de ação para a 
implementação das recomendações da CAE, a UTAD aguarda a decisão final do Conselho de 
Administração da A3ES. 

No relatório, a CAE salienta ainda:

1. Pontos fortes:
— Claro compromisso institucional com a promoção da qualidade e a 

melhoria contínua;
— Forte envolvimento com a comunidade e compromisso com a 

região;
— O sistema de planeamento estratégico e a monitorização 

do cumprimento de metas realizado nos Relatórios de 
Atividades Anuais;

— O impacto no território da orientação estratégica 
das atividades de investigação e 
desenvolvimento;

— Reconhecida disponibilidade dos 
docentes para acompanhamento dos 
estudantes.

2. Boas práticas na UTAD, passíveis de difusão 
(noutras Instituições):
Compromisso com a ética ambiental e com a 
sustentabilidade ecológica, nomeadamente, a qualidade de 
vida no campus através do seu planeamento e ordenamento, a 
construção sustentável e a eficiência energética, a 
mobilidade e acessibilidades, o bem-estar e a segurança. 
A título de exemplo, cita-se: o documento de definição 
da Política de Sustentabilidade; o processo de 
Certificação Energética e Ambiental; a Comissão 
de Biossegurança e o Código de Boas 
Práticas de Biossegurança dirigido às 
diversas atividades desenvolvidas nas 
unidades e estruturas da Instituição.

3. Medidas a serem implementadas e/ou monitorizadas, 
nomeadamente,  no processo de ensino-aprendizagem:

— Revisão dos instrumentos de avaliação da qualidade 
pedagógica — Ficha da Unidade Curricular (FUC), Relatório 
da Unidade Curricular (RUC) e Relatório Anual de Curso (RAC);

— Preparação de ações com vista a aumentar a taxa de resposta 
dos questionários pedagógicos pelos estudantes e dos RUC e 
RAC pelos docentes.


