
A UTAD desempenha múltiplas atividades, 
sendo particularmente importante o 
planeamento, operacionalização, monitorização, 
avaliação e melhoria dos diversos processos 
institucionais.
A gestão e garantia da qualidade apresentam um papel 
cada vez mais importante na conceção e adaptação de 
técnicas e métodos existentes nos diversos setores de 
atividade, sistematizando práticas sustentáveis.
O principal objetivo da qualidade é satisfazer as necessidades e 
expectativas dos estudantes e demais partes interessadas.
Atualmente, a UTAD tem implementados alguns sistemas de gestão e 
outros em fase de implementação, contribuindo, através da gestão dos 
seus processos e atividades, para o desenvolvimento sustentável. Contribui 
ainda para a defesa do ambiente, promoção da responsabilidade social, 
competitividade e desenvolvimento económico.
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Com o intuito de fomentar a monitorização e melhoria contínua, a UTAD está a trabalhar numa 
gestão integrada dos recursos, competências e motivações.

Nota: Este Boletim da Qualidade tem como objetivo divulgar os resultados do projeto SAMA - BeQA@HE 
(Benchlearning Quality Assurance Systems Higher Education) - POCI-05-5762-FSE-000081
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ISO

Norma NP|EN ISO 14001:2015  | Sistema de Gestão Ambiental

Norma NP|EN ISO 50001:2019 | Sistema de Gestão da Energia

O que é?

ISO é a sigla utilizada para a Organização 
Internacional de Normalização. 

A ISO é uma Organização Internacional 
Não-Governamental, formada em 1946 em 
Londres, sendo que atualmente conta 
com 165 países membros.

As normas ISO representam o consenso 
global do conhecimento num 
determinado tema ou processo, baseado 
no estado da arte e nas boas práticas. 

O que é?

A NP|EN ISO 14001 especifica os requisitos 
necessários para uma gestão ambiental mais 
eficaz, focada na melhoria do desempenho 
ambiental e capacitação do desenvolvimento 
ambiental sustentável nas organizações.

A NP|EN ISO 14001 pretende assim proteger o 
ambiente através da identificação e redução 
das ameaças e efeitos nocivos para o 
ambiente, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável das 
organizações. 

A NP|EN ISO 50001 implica um real 
compromisso com o meio ambiente por parte 
das organizações, através da melhoria 
contínua do desempenho energético, 
promoção da eficiência energética, controlo e 
redução das emissões e utilização de fontes 
de energias “limpas” e renováveis.

Para que serve?

A ISO define um conjunto de normas 
internacionais que suportam a inovação e 
fornecem soluções para os desafios 
globais, em vários setores de atividade 
como a agricultura, engenharia mecânica, 
ambiente e energia. 

As normas ISO facilitam a troca, 
disseminação de conhecimento e inovação 
tecnológica para cada uma das áreas em 
específico. 

Atualmente a ISO conta com 23495 Normas 
Internacionais nas várias áreas. 

Objetivo da UTAD

Sistematizar e aprofundar o 
Sistema de Gestão Ambiental e de 
Energia. Este objetivo contribui 
ainda para a transformação da 
UTAD numa Eco-Universidade 
através do envolvimento da 
Academia.

Estado da Certificação

O Sistema de Gestão Ambiental 
e de Energia da UTAD obteve a 
certificação internacional pela 
NP|EN ISO 14001 e pela 
NP|EN ISO 50001 em abril de 
2020. 

PDF

https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2020/06/cerificacao-energetica-UTAD-GE-0015.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2020/06/certificacao-ambiental-UTAD-A-0747.pdf


Norma NP|EN ISO 27001:2013
Sistema de Gestão de Segurança da Informação

Norma NP|EN ISO 9001:2015  | Sistema de Gestão da Qualidade

O que é?

A NP|EN ISO 27001 fornece alguns 
requisitos para estabelecer, 
implementar, manter e melhorar 
continuamente o Sistema de Gestão 
de Segurança da Informação. 

Face ao mundo cada vez mais digital, a 
utilização e gestão ativa dos sistemas 
de proteção da informação assume 
grande importância. Uma certificação 
da norma NP|EN ISO 27001 demonstra 
a preocupação e o compromisso real 
das organizações com a segurança da 
informação e proteção dos dados.

O principal objetivo desta norma é 
“preservar a confidencialidade, 
integridade e disponibilidade da 
informação aplicando processos de 
gestão de risco e dando confiança às 
partes interessadas de que os riscos 
são geridos adequadamente”.

Objetivos da UTAD

• Criar condições (técnicas, metodológicas e 
organizacionais) que garantam a segurança dos 
dados e informação alojadas e disponibilizadas nas 
infraestruturas da Universidade ou por ela geridas.

• Assegurar que os dados não são acedidos por 
pessoas ou entidades não autorizadas para o 
efeito.

• Assegurar a identificação de riscos inerentes ao 
uso das infraestruturas de comunicação e sistemas, 
tomar medidas de minimização, contenção e 
mitigação de risco adequadas.

• Assegurar a recuperação da informação relevante 
em caso de incidente de segurança informática.

Estado da Certificação

Estão a ser desenvolvidos os passos para a criação 
de um Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação eficiente, sendo que atualmente este se 
encontra em fase de análise de falha e maturação, 
para que possa ser alvo de auditoria e posterior 
certificação.

Princípios adicionais para 
organizações educativas

O que é?

A NP|EN ISO 9001 estabelece os requisitos para atingir os 
objetivos de um sistema de gestão da qualidade, através 
dos princípios básicos:

• Foco no cliente;
• Liderança;
• Envolvimento das pessoas;
• Abordagem por processos; 
• Melhoria contínua;
• Tomada de decisão baseada em evidências;
• Gestão das relações;
• Criação de valor para o estudante/cliente;
• Ênfase no valor social do serviço educativo;
• Agilidade;
• Autonomia.
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Sistema Interno de Garantia da Qualidade  | SIGQ

O que é?

O SIGQ tem como objetivo 
primordial garantir a qualidade e 
melhoria contínua da instituição, 
cobrindo todas as dimensões da sua 
missão. Com esta finalidade, deve 
promover e acompanhar a 
implementação do Sistema de 
Gestão da Qualidade nas suas 
diversas formas, através de um plano 
de monitorização contínua e de uma 
ação participativa e acompanhada de 
todos os intervenientes, parceiros e 
interessados.

Objetivos da UTAD

Assegurar, através de um SIGQ, o 
aumento do nível de qualidade do 
ensino prestado pela UTAD, sendo esta 
melhoria reconhecida e com impacto 
positivo na relação com os estudantes e 
demais partes interessadas, bem como 
na melhoria do desempenho interno de 
docentes e não docentes.

Estado da Certificação

A UTAD adotou uma política para a 
garantia da qualidade, tendo o seu o 
Sistema Interno da Garantia da Qualidade 
certificado a 19 de maio de 2020, por um 
período de um ano.

A abordagem por processos implica 
a definição e a gestão sistemática 
dos processos e das suas 
interações, de modo a obter os 
resultados esperados, de acordo 
com a política e a orientação 
estratégica.

O ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
inerente a esta norma permite a 
melhoria contínua dos produtos e 
processos com foco global no 
“pensamento baseado no risco”, 
com vista a prevenir resultados não 
desejados.

Objetivos da UTAD

Criar um Sistema de Gestão da Qualidade, focalizado 
nos estudantes e outras partes interessadas, capaz 
de apoiar a gestão da Universidade na prestação de 
serviços de qualidade.

Estado da Certificação

Foram implementados os meios necessários para a 
criação de um Sistema de Gestão da Qualidade 
eficaz e eficiente, sendo que, atualmente, este se 
encontra em processo de maturação, para que 
possa ser alvo de auditoria e posterior certificação. 


