
No seguimento da análise do processo 
de auditoria ao Sistema Interno de 
Garantia da Qualidade (SIGQ) realizada em 
dezembro de 2019, pela Comissão de 
Avaliação Externa (CAE), o Conselho de 
Administração da A3ES  informou a UTAD da 
decisão de certificar condicionalmente o 
SIGQ-UTAD por um período de 1 ano. 
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Em concordância com a fundamentação e recomendação da 
CAE, aquele Conselho de Administração indicou, ainda, as 
condições de certificação à UTAD:
— A satisfazer de imediato: consolidar o sistema na vertente do 

ensino e aprendizagem e publicitação de informação (ponto 4.1 A 
do relatório da auditoria – ver Boletim da Qualidade | abril 2020);

— A satisfazer no prazo de 1 ano: melhorar o desempenho das vertentes 
consideradas em desenvolvimento parcial (ponto 4.1 B do relatório da 
auditoria), nomeadamente Serviços de apoio, Sistema de informação, 
Publicação de informação relevante para as partes interessadas externas e 
Acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do sistema de garantia da 
qualidade;

— A satisfazer no prazo de 2 anos: formalizar os mecanismos de autoavaliação nos 
serviços e estruturas especializadas, e integrar as várias plataformas do sistema de 
informação (ponto 4.1 C do relatório da auditoria).

O plano pretende consubstanciar o compromisso da UTAD com o processo de melhoria contínua e 
com o propósito de evoluir para modelos de certificação e de acreditação de excelência, 
assegurando a garantia da qualidade.

Após a monitorização e reflexão sobre a concretização e cumprimento das metas estabelecidas para 
as ações que constavam do Plano da Qualidade (PQ) 2019 e tomando em consideração as 
recomendações da CAE, o PQ 2020 organizou-se em articulação com os objetivos do Plano 
Estratégico da UTAD e com os referenciais para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas 
Instituições de Ensino Superior.

Neste detalham-se as ações concretas que estão em curso ou que serão implementadas, 
monitorizando o seu estado de execução, definindo as respetivas datas para conclusão e os 
responsáveis pela coordenação e execução de cada uma destas ações.
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https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/Plano-da-Qualidade-2020-1.pdf

