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R

EFERÊNCIAS

O presente manual teve como referência legislação, normas e recomendações, das quais:
▪

NP EN ISO 9000:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade - Fundamentos e vocabulário;

▪

NP EN ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos;

▪

NP EN ISO 19011:2018 - Auditorias a sistemas de gestão;

▪

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area;

▪

Regime Jurídico da Avaliação do Ensino Superior (RJAES) - Lei nº 38/2007, de 16 de agosto;

▪

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) - Lei nº 62/2007, de 10 de setembro;

▪

Referenciais para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas Instituições de Ensino Superior
(A3ES);

▪

Estatutos da UTAD;

▪

Programa Estratégico 21 – 25;

▪

Regulamento Orgânico e Funcional do Grupo Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro –
Despacho n.º 12256/2020;

▪

Regulamento do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro – Regulamento n.º 959/2021;

▪

Legislação em vigor aplicável às Unidades Orgânicas e Funcionais da UTAD.
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P

ROMULGAÇÃO

O presente manual foi elaborado pelo Gabinete de Planeamento, Avaliação e Melhoria, sob supervisão da PróReitora para o Ensino e Qualidade e aprovado pela Comissão de Acompanhamento da Qualidade.
Ao promulgar este manual, a UTAD assume o compromisso de integrar a gestão e garantia da qualidade na
estratégia da UTAD, através do seu desenvolvimento, implementação, manutenção e melhoria contínua, de
acordo com as orientações do Programa Estratégico 21 – 25.
O manual deve ser assumido como um guia por todos os trabalhadores da UTAD, competindo a cada um
cumprir o definido no Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, de forma a contribuir para a melhoria
contínua da eficácia e a eficiência no cumprimento da missão da UTAD, assim como a satisfação dos
estudantes e restantes partes interessadas.
A presente edição entra em vigor à data da sua aprovação.

Vila Real e UTAD - 2022
Assinado por: EMÍDIO FERREIRA DOS SANTOS
GOMES
Num. de Identificação: 03705653
Data: 2022.05.04 19:29:59+01'00'
Certificado por: Diário da República Eletrónico.
Atributos certificados: Reitor - Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro.

__________________________________
Reitor
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ANUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE | SiGQ

APRESENTAÇÃO DO MANUAL
O presente manual define os princípios de funcionamento e a organização do Sistema Integrado de Gestão da
Qualidade (SiGQ) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), de acordo com os referenciais
definidos no quadro normativo da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), e as normas
NP EN ISO 9000:2015 e NP EN ISO 9001:2015.
Com a integração, em 2020, dos Serviços de Ação Social na estrutura orgânica e funcional do Grupo UTAD, os
processos de gestão e de suporte do SiGQ são comuns ao desenvolvimento das suas atividades.
Este manual tem como objetivo funcional constituir-se como referência permanente para a aplicação e
manutenção do SiGQ. Pretende ser um meio de informação, consciencialização, envolvimento e motivação
para todos os trabalhadores, promovendo a sua participação nas atividades para a concretização dos objetivos
e para a execução de ações conducentes à obtenção da melhoria contínua, com o intuito de obter a plena
satisfação dos estudantes e de outras partes interessadas da UTAD.
Rege-se pelos princípios da gestão da qualidade, complementado pelos requisitos e orientações em
organizações educativas (Figura 1):

Figura 1. Princípios da qualidade em organizações educativas.

O manual estrutura-se em 3 capítulos:

Manual

Contexto
Institucional UTAD

Introdução ao manual, descrevendo-se também o histórico relativamente à aprovação,
divulgação, revisão e distribuição.

Contextualização institucional, com uma breve apresentação da história da UTAD,
estrutura organizacional, missão, visão, valores e Política da Qualidade.
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1.

Sistema Integrado
de Gestão da
Qualidade da UTAD

Introdução ao SiGQ, nomeadamente enquadramento e âmbito, estrutura de
governação, partes interessadas, estrutura documental, modelo de abordagem por
processos, matriz de correspondência dos Referenciais para os Sistemas Internos de
Garantia da Qualidade da A3ES com os requisitos da Norma ISO 9001:2015 e os
Processos da UTAD, sistemas de informação de suporte ao SiGQ e por fim
monitorização, análise e melhoria do sistema.

APROVAÇÃO, DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO MANUAL
Cabe à Comissão de Acompanhamento da Qualidade (CAQ), aprovar o presente Manual.
Existe apenas um original controlado do Manual do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, sob
responsabilidade do Gabinete de Planeamento, Avaliação e Melhoria (GPAM). Todas as cópias impressas serão
consideradas como cópias não controladas.
Este Manual encontra-se disponível para consulta, em acesso livre, na página web da UTAD, sendo o GPAM
responsável pela sua publicação.

ALTERAÇÃO E REVISÃO DO MANUAL
Uma vez que o SiGQ está em constante evolução e melhoria, a adequabilidade deste manual é verificada pelo
menos uma vez por ano na revisão pela gestão ou sempre que se verifique necessária, nomeadamente na
sequência de alterações/desenvolvimentos ao nível: 1) das políticas e documentos orientadores internos e
externos; 2) da estrutura orgânica da UTAD; 3) do Mapa de Processos do SiGQ; 4) dos processos de avaliação
externa ; 5) da gestão de riscos e oportunidades; 6) dos processos internos de reflexão e melhoria.
A revisão de conteúdos implica a emissão de uma nova versão do documento, efetuada pelo Gabinete de
Planeamento, Avaliação e Melhoria, sendo que carece de aprovação pela Comissão de Acompanhamento da
Qualidade (CAQ). Os registos das alterações são identificados na Tabela 1.

Tabela 1. Registo de alterações.

REVISÃO Nº

DATA

TIPO DE REVISÃO/ALTERAÇÃO

01

maio 2017

Versão Inicial

02

novembro 2018

03

janeiro
2022

Para adequação ao processo de Auditoria do Sistema Interno de Garantia da Qualidade
junto da A3ES
Integração dos Referenciais do Sistema Interno de Garantia da Qualidade da A3ES e dos
requisitos da NP EN ISO 9001:2015, para criação do Sistema Integrado de Gestão da
Qualidade;
Adequação ao Regulamento Orgânico e Funcional do Grupo UTAD (Despacho n.º
12256/2020);
Atualização para adequação do MQ ao Programa Estratégico 21-25.
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C

ONTEXTO INSTITUCIONAL DA UTAD

A UTAD surge, com tal estatuto, em 1986, embora no seu historial credite também
toda uma valiosa herança colhida no Instituto Politécnico de Vila Real, que em
1973 foi criado nesta cidade.
Este Instituto assumiu um papel relevante contribuindo para o desenvolvimento
regional. Daí que, em setembro de 1979, tenha sido criado o Instituto
Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro, e que, menos de dez anos depois,
em face do reconhecimento universal da sua intensa atividade dos domínios do
ensino e da investigação científica e tecnológica, o Governo transformasse o
Instituto Universitário em Universidade.

Quinta de Prados, 5000-801
Vila Real

259 350 000

Atualmente a UTAD é reconhecida como um importante ponto de referência no
sistema universitário português, que tem como objetivos fundamentais o Ensino,
a Investigação, a Extensão e Apoio à Comunidade, que deverá constituir um
Centro de Excelência para a educação permanente e para a criação, transmissão
e difusão da cultura, da ciência e da tecnologia.
A UTAD tem o seu próprio espaço no seio do ensino superior em Portugal,
contribuindo para que as carências detetadas no que se refere a ofertas
formativas de interesse nacional sejam satisfeitas, escolhendo áreas ainda não
esgotadas quanto ao mercado de trabalho.
Na sequência da publicação da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior, e de acordo com os Estatutos em vigor (Despacho Normativo 5/2019) e o
Regulamento Orgânico e Funcional (Despacho n.º 12256/2020) a UTAD integra os seguintes órgãos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

O Conselho Geral;
O Reitor;
O Conselho de Gestão;
O Provedor do Estudante;
O Provedor do trabalhador não docente e não investigador;
O Conselho Académico.

A UTAD estrutura-se internamente em: Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação (Escolas); Unidades de
Investigação; Serviços e Estruturas Especializadas; Unidades Transversais de Ensino e Investigação; Entidades
subsidiárias.
As Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação integram a Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias (ECAV),
a Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS), a Escola de Ciências e Tecnologia (ECT), e a Escola de Ciências
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da Vida e do Ambiente (ECVA) de natureza Universitária, e a Escola Superior de Saúde (ESS) de natureza
politécnica. As Escolas são constituídas por Departamentos que se agrupam por áreas do conhecimento afins,
promovendo e coordenando cursos, visando a atribuição de graus académicos, bem como outras ofertas
formativas não conferentes de habilitação académica, de áreas de conhecimento afins. As Escolas são
constituídas pelos seguintes órgãos (Tabela 2):

Tabela 2. Órgãos das Escolas.

ÓRGÃOS
Órgãos das Escolas

Órgãos dos Departamentos
Órgãos da Gestão Científica e
Pedagógica dos Ciclos de Estudos

NATUREZA UNIVERSITÁRIA

NATUREZA POLITÉCNICA

Presidente
Conselho Científico
Conselho Pedagógico
Diretor de Departamento
Conselho de Departamento
Diretor de Curso
Comissão de Curso

Presidente
Conselho Técnico-Científico
Conselho Pedagógico
Diretor de Departamento
Conselho de Departamento
Diretor de Curso
Comissão de Curso

As Unidades Orgânicas de Investigação são estruturas dirigidas à realização continuada das tarefas de
investigação, de transferência de ciência e de tecnologia, de difusão da cultura e de prestação de serviços
especializados. A UTAD integra as seguintes Unidades Orgânicas de Investigação: Centro de Química — Vila
Real (CQ-VR); Centro de Ciências Agrárias e Veterinárias (CECAV); Centro de Estudos Transdisciplinares para o
Desenvolvimento (CETRAD); Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano
(CIDESD); Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB) e Centro de Estudos em
Letras (CEL).
Os Serviços e Estruturas Especializadas do grupo público UTAD constituem o apoio central e partilhado,
especializado em áreas de missão, à governação da Universidade, integrando, como macroestruturas, os
Serviços da Universidade, os Serviços de Ação Social e as Unidades Especializadas.
A macroestrutura Serviços da Universidade integra as seguintes unidades:
▪

▪

Serviços Comuns, que integram os seguintes serviços e centros transversais: Serviços Académicos;
Serviços de Documentação e Bibliotecas; Serviços de Informática e Comunicações; Serviços de
Recursos Humanos; Serviços Financeiros e Patrimoniais; Central de Compras; Gabinete de Relações
Internacionais e Mobilidade, Balcão Integrado de Informação; Espaço Estudante.
Serviços de Apoio ao Governo do Grupo Público UTAD, que integram os seguintes serviços: Gabinete
de Apoio à Reitoria; Gabinete de Apoio à Administração; Gabinete de Comunicação e Imagem;
Gabinete de Ensino, Formação e Inovação Pedagógica; Gabinete de Assessoria Jurídica; Gabinete de
Planeamento, Avaliação e Melhoria; Gabinete de Projetos e Financiamento Externo.

A macroestrutura Serviços de Ação Social integra o Serviço de Alimentação; Serviço de Bolsas, Outros Apoios
Sociais e Alojamento; Serviço de Desporto, Saúde e Bem-estar, tendo implementado um sistema integrado de
gestão abrangendo a qualidade e a segurança alimentar.
A macroestrutura Estruturas Especializadas integra o Centro de Cultura e Responsabilidade Social; Centro de
Exploração e Gestão Agrária; o Hospital Veterinário; a Unidade de Gestão da Investigação, Inovação e
Valorização do Conhecimento; e a Unidade de Manutenção de Infraestruturas e Sustentabilidade.
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A UTAD integra o Colégio Doutoral como Unidade Transversal de Ensino e Investigação que assume a
coordenação das atividades de ensino e investigação ao nível do 3º ciclo e formação avançada.
A estrutura da UTAD é apresentada na Figura 2.

Figura 2. Organograma UTAD.
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

A UTAD, como instituição do ensino superior publico, tem como MISSÃO:

Missão

A construção de um mundo melhor, mais desenvolvido, livre e justo, através do valor
do conhecimento que produz e coloca ao serviço da sociedade, em perfeita harmonia
coma natureza.
Entregar a todos os alunos a melhor experiência global de aprendizagem, formando
profissionais competentes, seres humanos com consciência social, integrados e
autónomos, graças à qualidade do seu ensino e à luz dos princípios da cidadania ativa,
do respeito pela vida e pela natureza.
Produzir e difundir conhecimento científico inovador, em sintonia com as necessidades
da sociedade e das empresas, enquanto acelerador do desenvolvimento económico e
da melhoria da qualidade de vida das pessoas, sendo um importante fator de coesão
territorial.

Visão

A UTAD deverá ser uma referência nas novas Sociedades do Conhecimento,
reconhecida pelo valor do conhecimento que produz e pelo impacto que tem no
mundo.
Uma universidade atrativa, protagonista e inspiradora, aberta ao mundo e envolvida
nas causas do planeta, nomeadamente na defesa e preservação do meio-ambiente e
no combate às alterações climáticas.
Uma UTAD competitiva, rigorosa e exigente, reposicionada nos rankings do ensino
superior, à altura da qualidade da sua oferta global.
Uma universidade com relevância, direta e legítima, no desenvolvimento e na coesão
territorial.
Uma UTAD com reputação sólida, igualmente reconhecida como:
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▪

Uma boa universidade para aprender e para crescer, com uma experiência
global de aprendizagem enriquecedora nas suas várias dimensões e etapas;

▪

Uma boa universidade para fazer ciência, incentivada com autonomia e
recursos;

▪

Uma boa universidade para trabalhar, que reconhece o talento e a dedicação;

▪

Uma boa universidade para as empresas, comprometida e inovadora, que
partilha o risco e o sucesso;

▪

Uma boa universidade para ouvir e seguir, com conhecimento relevante e
pertinente para transmitir.

6.

1. PRODUZIMOS CONHECIMENTO AO SERVIÇO DA SOCIEDADE

Valores

▪

O nosso trabalho visa a produção e a transferência de conhecimento para
melhorar a vida das pessoas;

▪

Ajudamos as comunidades e os territórios a desenvolverem-se.

2. QUEREMOS CHEGAR ALÉM DOS HORIZONTES
▪

Somos inquietos e ambiciosos;

▪

Queremos criar impacto positivo no mundo;

▪

Acreditamos no nosso talento e no trabalho que desenvolvemos.

3. ATUAMOS COM AUTONOMIA E INTEGRIDADE
▪

Temos liberdade para pensar, decidir e optar;

▪

Assumimos as responsabilidades das decisões que tomamos;

▪

Não aceitamos comportamentos não-éticos;

▪

A UTAD é uma universidade democrática aberta à participação e contributo de
todos.

4. CRIAMOS RELAÇÕES SÓLIDAS E DURADOURAS
▪

Queremos preparar os nossos estudantes para os seus futuros e acompanhálos ao longo da vida;

▪

Promovemos relações sinérgicas assentes na honestidade e no respeito;

▪

Gostamos de receber e marcar positivamente a vida de todos quantos passam
pela UTAD.

5. AS PESSOAS SÃO O NOSSO BEM MAIS PRECIOSO
▪

O principal ativo da UTAD, por quem e para quem trabalhamos;

▪

Somos uma universidade inclusiva que respeita a diversidade e promove a
igualdade;

▪

Valorizamos e estimulamos o desenvolvimento individual e coletivo baseados
no mérito.

6. TRABALHAMOS PARA MELHORAR O NOSSO FUTURO E O DO PLANETA
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▪

Queremos contribuir para a integração mais equilibrada entre a vida humana
e a natureza;

▪

O talento e a ciência devem empenhar-se ativamente em encontrar soluções
para os problemas da sustentabilidade do planeta que enfrentamos.

7.

POLÍTICA DA QUALIDADE
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é uma Instituição Pública de Ensino Universitário orientada
para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber, da ciência e da tecnologia, através da articulação
do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental.
As crescentes e desafiantes solicitações de novos contextos competitivos, exigem desta Instituição o
acompanhamento e resposta às mesmas, com o compromisso do rigor, eficácia, eficiência e qualidade. A
implementação de sistemas que garantam a participação e responsabilização de todos, contribui para que a
UTAD seja uma universidade aberta e transparente, participada e democrática, mas também responsável,
exigente e rigorosa.
A Política da Qualidade da UTAD, alinhada com a estratégia institucional, na partilha da missão, visão e valores
da Universidade, vem dar orientações claras para se atingir a meta da qualidade global.
Neste sentido a UTAD e a sua política da qualidade assumem o compromisso de:
▪

Promover uma cultura de qualidade transversal aos vários eixos da missão institucional e serviços de
apoio;

▪

Fomentar o envolvimento de toda a comunidade académica, numa estratégia de diferenciação pela
qualidade;

▪

Promover a relação com os estudantes e restantes partes interessadas, desenvolvendo soluções em
consonância com as suas necessidades e expectativas de modo a aumentar o seu grau de satisfação;

▪

Fomentar o comprometimento entre a organização e os trabalhadores, promovendo a comunicação
interna participada, a gestão por objetivos e a capacitação contínua de todos os trabalhadores, como
base para o crescimento e a inovação;

▪

Reconhecer os fornecedores e outras partes interessadas relevantes como parceiros importantes,
privilegiando aqueles que respeitam padrões de qualidade compatíveis;

▪

Fomentar a gestão sustentável de recursos, o bem-estar das pessoas e a responsabilidade social da
organização;

▪

Manter ativo e em constante melhoria, o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, integrando a
Norma NP EN ISO 9001:2015, com os Referenciais para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade
(A3ES) e com outros referenciais adotados a nível nacional e internacional.

▪

Assegurar o integral cumprimento da legislação e regulamentação aplicável.

Esta Política é uma referência permanente para todos os trabalhadores da organização envolvidos no SiGQ, é
revista anualmente e eventualmente alterada, de modo a garantir a sua adequação.
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S

ISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE DA UTAD | SiGQ-UTAD

ENQUADRAMENTO E ÂMBITO
ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE
Com a perspetiva de promover uma cultura de qualidade transversal aos diversos processos organizacionais,
contribuindo para a excelência em todas as áreas de atuação, o âmbito do SiGQ abrange o ensino e a
aprendizagem, a investigação, a internacionalização e todos os serviços e estruturas especializadas da UTAD.

ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO IS0 9001:2015 UTAD
Abrange os processos: Gestão Estratégica; Gestão, Avaliação e Melhoria; Oferta Formativa, Ensino e
Aprendizagem; Percurso Académico; Investigação, Inovação, Transferência de Tecnologia e Universidade
Digital; Internacionalização; Gestão do Estudante; Gestão da Biblioteca e Editorial; Gestão dos Sistemas de
Informação e Comunicações; Gestão dos Recursos Humanos; Gestão Financeira e Orçamento; Gestão de
Compras; Gestão do Balcão Integrado de Informação; Gestão da Cultura, Comunicação e Imagem; Gestão do
Edificado e Espaços Exteriores.

ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO IS0 9001:2015 SASUTAD
Abrange os processos: Gestão Estratégica; Gestão, Avaliação e Melhoria; Gestão dos Sistemas de Informação
e Comunicações; Gestão dos Recursos Humanos; Gestão Financeira e Orçamento; Gestão de Compras; Gestão
do Edificado e Espaços Exteriores; Gestão das Bolsas, Outros Apoios Sociais e Alojamento; Gestão do Desporto,
Saúde e Bem-Estar; Gestão da Alimentação, Higiene e Segurança Alimentar.

ESTRUTURA DE GOVERNAÇÃO E RESPONSABILIDADES
O SiGQ é constituído pelo Reitor e pela Comissão de Acompanhamento da Qualidade.
As responsabilidades no domínio da Qualidade da UTAD estão estabelecidas de acordo com a Tabela 3.

Tabela 3. Funções no domínio da qualidade da UTAD.
ÓRGÃOS E
ESTRUTURAS
FUNCIONAIS

COMPOSIÇÃO

FUNÇÕES NO DOMÍNIO DA QUALIDADE DA UTAD

Comissão de
Acompanhamento
da Qualidade

 Reitor da UTAD, que preside;
 Coordenador da política institucional para a
qualidade;
 Presidentes das Unidades Orgânicas de
Ensino e Investigação (Escolas);
 Diretores das Unidades de I&D;
 Administrador;

 Promover o desenvolvimento de uma cultura
institucional global e integrada de garantia da
qualidade;
 Definir as orientações gerais de operacionalização do
SiGQ nas unidades orgânicas e funcionais;
 Aprovar o Manual da Qualidade;
 Apreciar relatórios e propostas de revisão;
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ÓRGÃOS E
ESTRUTURAS
FUNCIONAIS

Pró-Reitora para o
Ensino e Qualidade

Gabinete de
Planeamento,
Avaliação e
Melhoria

COMPOSIÇÃO

FUNÇÕES NO DOMÍNIO DA QUALIDADE DA UTAD

 Presidente da Associação Académica;
 Outros órgãos ou figuras internas e/ou
externas convidadas.

 Acompanhar a implementação de auditorias aos
diversos sistemas;
 Propor a revisão do presente Regulamento
 Coordenar a política institucional para a qualidade;
 Coordenar a implementação da certificação do Sistema
Integrado de Gestão da Qualidade (SiGQ);
 Coordenar os programas de avaliação nacionais e
internacionais da instituição e da oferta educativa;
 Coordenar
os
percursos
profissionais,
da
empregabilidade e do sucesso escolar;
 Coordenar o Gabinete de Planeamento, Avaliação e
Melhoria (GPAM);
 Apoiar o processo de planeamento estratégico e
operacional da Universidade, o alinhamento de
objetivos, sua monitorização e reporte de desempenho;
 Cooperar nos processos de avaliação institucional;
 Promover e acompanhar os exercícios regulares de
avaliação e acreditação, nomeadamente no âmbito da
A3ES, EUA, ISO, e todos os restantes referenciais a
adotar pela Universidade, garantindo a promoção,
coordenação e execução de todos os procedimentos
associados;
 Acompanhar e submeter à apreciação superior os
processos de criação, alteração ou extinção e,
consequentemente, a acreditação ou não de ciclos de
estudos, designadamente a ligação com a A3ES, DGES e
outras entidades, em cooperação com as Escolas e
Serviços Académicos;
 Assegurar o desenvolvimento, gestão e aplicação dos
sistemas de autoavaliação na Universidade;
 Contribuir para o desenvolvimento e implementação de
procedimentos de acompanhamento e melhoria;
 Auscultar regularmente as necessidades e os níveis de
satisfação dos clientes e outras partes interessadas,
quer de forma global, quer sectorial, bem como
proceder ao tratamento, análise e divulgação dos
respetivos resultados;
 Analisar, acompanhar e elaborar estudos e previsões,
no âmbito de questões consideradas relevantes a nível
institucional.

- Pró-Reitora para o Ensino e Qualidade.

- Coordenador do Gabinete de Planeamento,
Avaliação e Melhoria;
- Colaboradores do Gabinete de Planeamento,
Avaliação e Melhoria.

PARTES INTERESSADAS
A política da qualidade da UTAD reforça a máxima importância da participação de todas as Partes Interessadas
Relevantes (Figura 3), sendo as suas expetativas e necessidades consideradas no planeamento e na estratégia,
sendo identificadas no decorrer dos contactos e relações estabelecidas entre as partes, nomeadamente:
▪

Na participação das partes interessadas nos órgãos de tomada de decisão;

▪

Na avaliação da satisfação do estudante com o processo de ensino-aprendizagem;

▪

Na aplicação de Inquéritos de satisfação;

▪

Nos pedidos e solicitações dos Estudantes, Clientes externos, Fornecedores;

▪

Nos contratos, acordos e protocolos celebrados com Empresas, Parceiros e Prestadores de Serviços;

▪

Nas formas de avaliação de desempenho e progressão de cada trabalhador;

▪

Nos apoios sociais diretos e indiretos;
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▪

Reuniões periódicas estratégicas da Gestão Topo e demais órgãos de gestão com os trabalhadores.

Figura 3. Partes interessadas relevantes.

Os principais requisitos das partes interessadas relevantes, assim como a monitorização e participação em
órgãos com responsabilidade no SiGQ são identificados no documento modelo “Matriz das Partes
Interessadas”.

ESTRUTURA DOCUMENTAL
A estrutura documental do SiGQ assenta num conjunto hierarquizado de níveis de atuação (Figura 4).
LEGISLAÇÃO E
REGULAMENTOS
DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS
OUTROS DOCUMENTOS
ORIENTADORES

MANUAL DA QUALIDADE
PROCESSOS
PROCEDIMENTOS
INSTRUÇÕES DE TRABALHO
IMPRESSOS

Figura 4. Estrutura Documental.
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ABORDAGEM POR PROCESSOS
O planeamento, implementação e evolução do SiGQ assenta numa metodologia de melhoria contínua, em que
as ações do ciclo PDCA - Plan, Do, Check e Act - estão inerentes a uma visão global do desempenho de todos
os processos que estruturam o sistema.
Os processos foram elaborados segundo uma visão de transversalidade organizacional, o que permite um
melhor controlo da integração do sistema, a garantia de eficácia e eficiência no desenvolvimento e
monitorização de todas as atividades organizacionais da UTAD.
Os processos do SiGQ são classificados em:
- Processos de gestão global que definem as orientações estratégicas a aplicar pelos processos nucleares e de
suporte; incluem as atividades de planeamento, monitorização, avaliação, análise e melhoria;
- Processos nucleares que suportam a concretização das missões da UTAD;
- Processos de suporte que apoiam a concretização dos processos de gestão global e nucleares, assegurando
a disponibilização dos recursos necessários, em conformidade com os padrões europeus e/ou internacionais,
os referenciais e os requisitos legais aplicáveis.
O SiGQ encontra-se estruturado de acordo com o mapa de processos (Figura 5).

Figura 5. Mapa de processos.
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PROCESSOS DE GESTÃO GLOBAL

GESTÃO ESTRATÉGICA

A garantia da qualidade na gestão e planeamento estratégico da UTAD
constitui uma integrante fundamental do SiGQ. Este processo determina o
compromisso e responsabilidades perante as partes interessadas,
assegurando a coerência e o alinhamento com a estratégia definida para a
UTAD, o modelo de gestão adotado e a legislação/regulamentação em
vigor.
Saiba mais em: Planeamento Estratégico

Este processo visa contribuir para uma cultura de qualidade, assegurando
a eficaz gestão do SiGQ e a sua utilização como instrumento promotor da
melhoria contínua.
GESTÃO, AVALIAÇÃO E
MELHORIA

Saiba mais em: Sistema Integrado de Gestão da Qualidade | SiGQ

PROCESSOS NUCLEARES
Conceção, aprovação, monitorização e revisão periódica da oferta
formativa.
OFERTA FORMATIVA

ENSINO E
APRENDIZAGEM

PERCURSO ACADÉMICO
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Saiba mais em: Estudar ; Núcleo de Formação Contínua e Executiva

Engloba procedimentos que asseguram que o ensino é ministrado
reforçando o papel ativo do estudante na criação do processo de
aprendizagem e dos processos de avaliação.

Regulamentação e publicitação da informação relativa à admissão,
progressão, reconhecimento e certificação dos estudantes, cobrindo todas
as fases do “ciclo de vida” do estudante na instituição.

13.

INVESTIGAÇÃO

Estes Processos incluem metodologias para o reforço de massa crítica nas
áreas estratégicas, para o aumento da cooperação com as Escolas e as
Unidades de Investigação promovendo a abertura à comunidade e às
empresas bem como procedimentos para a captação de financiamento
nacional e internacional.
Saiba mais em: Investigar e Inovar

INOVAÇÃO,
TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA E
UNIVERSIDADE DIGITAL

Criação de condições para a inovação, na transferência de conhecimento e
tecnologia, na ligação com o setor empresarial e na promoção do
empreendedorismo e prestação de serviços à comunidade.
Saiba mais em: Investigar e Inovar ; Ligação à Sociedade

Metodologias para o apoio ao desenvolvimento e internacionalização, na
cooperação nacional e internacional com Instituições de Ensino Superior e
na promoção da mobilidade de estudantes, docentes e não docentes.
INTERNACIONALIZAÇÃO

Saiba mais em: Estudante Internacional

PROCESSOS DE SUPORTE
Metodologias com base nas quais são geridos os Estudantes, assegurando
o apoio desde o processo de ingresso até à certificação do processo
formativo/ensino do estudante.
GESTÃO DO ESTUDANTE

GESTÃO DA BIBLIOTECA
E EDITORIAL

MANUAL DO SiGQ | Revisão: 03

Saiba mais em: SA ; Campus Online

Metodologias com base nas quais são geridas e realizadas todas as
atividades enquadradas na missão e funções da Biblioteca e no Sector
Editorial.
Saiba mais em: SDB ; b-on

14.

GESTÃO DOS SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÕES

Metodologias para a conceção e planeamento das aplicações informáticas,
das comunicações, da infraestrutura de rede, de servidores e de bases de
dados, no apoio aos utilizadores e na melhoria contínua no fornecimento
de serviços de informação estáveis e compatíveis com as necessidades
existentes e emergentes.
Saiba mais em: Campus Online

Metodologias para a gestão dos trabalhadores, desde a fase de
recrutamento à integração de novos trabalhadores.
GESTÃO DOS RECURSOS
HUMANOS

GESTÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTO

GESTÃO DE COMPRAS

GESTÃO DO BALCÃO
INTEGRADO DE
INFORMAÇÃO
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Saiba mais em: Pessoas da UTAD ; SRH

Metodologias para a gestão orçamental, promoção e manutenção do
funcionamento do sistema de contabilidade e do património, assegurando
uma maior otimização dos recursos e proporcionando respostas mais
eficazes as solicitações internas e externas.
Saiba mais em: SFP

Metodologias para a gestão procedimental de todos os processos de
aquisição de bens, serviços e empreitadas, designadamente através da
dinamização da Central de Compras da Universidade, numa lógica de
processos de prestação de serviços, assegurando uma maior otimização e
eficácia.

Metodologias a efetuar no âmbito do atendimento aos membros da
comunidade da UTAD, designadamente docentes, investigadores, técnicos
e administrativos, assim como a entidades externas, nomeadamente
fornecedores, clientes externos, entre outras entidades. Define ainda
metodologias para a gestão documental, a entrada, o registo e o
encaminhamento da correspondência, bem como do arquivo geral.

15.

GESTÃO DOS
LABORATÓRIOS E
UNIDADES
ESPECIALIZADAS

Metodologias com base nas quais são geridas e realizadas as atividades
enquadradas nos laboratórios e unidades especializadas. Este processo
encontra-se dividido em vários subprocessos.

Metodologias de gestão da comunicação interna e externa, e gestão da
cultura e responsabilidade social.
GESTÃO DA CULTURA,
COMUNICAÇÃO E
IMAGEM

GESTÃO DO EDIFICADO
E ESPAÇOS EXTERIORES

Saiba mais em: Comunicar ; Cultura

Metodologias a efetuar no âmbito do planeamento, gestão e fiscalização
de obras e empreitadas, e da manutenção e conservação de edifícios,
equipamentos e espaços exteriores da Universidade.
Saiba mais em: UTAD, uma Eco-Universidade para o Futuro

Definir a metodologia a seguir para proporcionar aos estudantes da UTAD,
a atribuição de benefícios sociais (Bolsas de estudo e Alojamento).
GESTÃO DAS BOLSAS,
OUTROS APOIOS
SOCIAIS E ALOJAMENTO

Saiba mais em: Serviços de Ação Social da UTAD

Definir os circuitos e as regras a cumprir nas atividades realizadas no Serviço
Desporto, Saúde e Bem-estar.
GESTÃO DO DESPORTO,
SAÚDE E BEM-ESTAR

GESTÃO DA
ALIMENTAÇÃO
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Saiba mais em: Saúde e Bem-Estar - SASUTAD
Desporto - SASUTAD

Atividades que promovam o bem-estar dos estudantes e da Academia em
geral, no que concerne a um aporte alimentar seguro e adequado, dando
resposta a diferentes necessidades nutricionais.
Saiba mais em: Alimentação - SASUTAD

16.

HIGIENE E SEGURANÇA
ALIMENTAR

Definir a metodologia de trabalho para garantir a conformidade
higiossanitária dos géneros alimentícios produzidos/distribuídos/vendidos
a todos os clientes internos e externos.

MATRIZ DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE REFERENCIAIS A3ES, REQUISITOS ISO 9001:2015
E PROCESSOS DA UTAD
O SiGQ segue as orientações estipuladas nos referenciais do Sistema Interno de Garantia da Qualidade, bem
como os requisitos da Norma ISO 9001:2015. A Tabela 4 evidencia a relação entre os processos do SiGQ com
os referenciais A3ES e os requisitos ISO 9001:2015.

Tabela 4. Matriz Referenciais A3ES, ISO 9001:2015 e Processos.
Referenciais A3ES

I. Política
para a garantia da
qualidade

1

Adoção de
política para a garantia
da qualidade e
prossecução de
objetivos de qualidade

2

Conceção e aprovação
da oferta formativa

3

Ensino, aprendizagem e
avaliação centrados no
estudante

4

Admissão de
estudantes, progressão,
reconhecimento e
certificação

5

Monitorização contínua
e
revisão periódica dos
cursos

II. Garantia da
qualidade nos
processos nucleares
da missão
institucional
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Requisitos ISO 9001:2015
4.1 Compreender a organização e o seu contexto
4.2 Compreender as necessidades e as expetativas das partes
interessadas
4.3 Determinar o âmbito do sistema de gestão da qualidade
4.4 Sistema de gestão da qualidade e respetivos processos
5.1 Liderança e compromisso
5.2 Política
5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
6.2 Objetivos da qualidade e como os atingir
6.3 Planeamento das alterações
7.3 Consciencialização
7.5 Informação documentada
8.1 Planeamento e controlo operacional
8.2 Requisitos para produtos e serviços
8.7. Controlo de saídas não conformes
9.1 Monitorização, medição, analise e avaliação
9.3 Revisão pela gestão
10 Melhoria
4.2 Compreender as necessidades e as expetativas das partes
interessadas
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
7.5 Informação Documentada
8.1 Planeamento e controlo operacional
8.2 Requisitos para produtos e serviços
8.3 Design e desenvolvimento de produtos e serviços
4.2 Compreender as necessidades e as expetativas das partes
interessadas
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
7.5 Informação Documentada
8.1 Planeamento e controlo operacional
8.2 Requisitos para produtos e serviços
8.5 Produção e prestação do serviço
8.5.1 Controlo da produção e do fornecimento do serviço
8.5.5 Atividades posteriores à entrega
8.5.6 Controlo das alterações
9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação
9.1.2 Satisfação do cliente
10. Melhoria
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
7.4 Comunicação
7.5 Informação Documentada
8.1 Planeamento e controlo operacional
8.2 Requisitos para produtos e serviços
8.5 Produção e prestação do serviço
8.6 Libertação de produtos e serviços
9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação
10.Melhoria
4.2 Compreender as necessidades e as expetativas das partes
interessadas
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
7.5 Informação Documentada
8.1 Planeamento e controlo operacional
8.3 Design e desenvolvimento de produtos e serviços
8.5 Produção e prestação do serviço
9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação

Processos SiGQ

PG.01 Gestão Estratégica
PG.02 Gestão, Avaliação e Melhoria

PN.01 Oferta Formativa

PN.02 Ensino e Aprendizagem
PS.01 Gestão do Estudante

PN.03 Percurso Académico
PS.01 Gestão do Estudante

PN.01 Oferta Formativa

17.

Investigação e
desenvolvimento

6

7

Colaboração
interinstitucional
e com a comunidade

8

Internacionalização

9

Recursos
humanos

Recursos
materiais e
serviços

10

11

Gestão da informação

12

Informação
pública

13

Caracter cíclico
da garantia
externa da qualidade

III. Gestão e
publicitação de
informação

IV. Avaliação externa
periódica
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9.1.2. Satisfação do Cliente
10.3 Melhoria contínua
4.1 Compreender a organização e o seu contexto
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
7.1 Recursos
7.2 Competência
7.5 Informação Documentada
8.1 Planeamento e controlo operacional
8.3 Design e desenvolvimento de produtos e serviços
8.5 Produção e prestação do serviço
9.1.2. Satisfação do Cliente
10.3 Melhoria contínua
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
7.4 Comunicação
7.5 Informação Documentada
8.1 Planeamento e controlo operacional
8.5 Produção e prestação do serviço
8.6. Libertação de produtos e serviços
9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação
4.2. Compreender as necessidades e as expectativas das partes
interessadas
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
7.5 Informação Documentada
8.1 Planeamento e controlo operacional
8.2 Requisitos para produtos e serviços
8.3 Design e desenvolvimento de produtos e serviços
8.5 Produção e prestação do serviço
8.6. Libertação de produtos e serviços
9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação
10.3 Melhoria Contínua
5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
7.1 Recursos
7.2 Competência
7.5 Informação Documentada
8.1 Planeamento e controlo operacional
9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação
10 Melhoria

4.2 Compreender as necessidades e as expetativas das partes
interessadas
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
7.1 Recursos
7.2 Competência
7.4 Comunicação
7.5 Informação Documentada
8.1 Planeamento e controlo operacional
8.2. Requisitos para produtos e serviços
8.4. Controlo dos processos, produtos e serviços de fornecedores
externos
8.5. Produção e prestação do serviço
8.6. Libertação de produtos e serviços
9.1. Monitorização, medição, análise e avaliação
9.1.2 Satisfação do Cliente
10. Melhoria

4.2 Compreender as necessidades e as expetativas das partes
interessadas
7.1 Recursos
7.4 Comunicação
7.5 Informação Documentada
9. Avaliação do desempenho
9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação
10. Melhoria
4.2 Compreender as necessidades e as expetativas das partes
interessadas
7.4 Comunicação
7.5 Informação Documentada
8.2 Requisitos para produtos e serviços
9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação
9.1 Monitorização, medição, análise e avaliação
9.2 Auditorias internas
9.3 Revisão pela gestão
10. Melhoria

PN.03 Inovação, Transferência de
Tecnologia e Universidade Digital
PN.04 Investigação
PS.05 Gestão Financeira e Orçamento
PS.08 Gestão dos Laboratórios e Unidades
Especializadas

PN.03 Inovação, Transferência de
Tecnologia e Universidade Digital
PS.09 Gestão da Cultura, comunicação e
imagem;
PS.05 Gestão Financeira E Orçamento
PS.12 Gestão do desporto, saúde e bemestar

PN.06 Internacionalização
PS.01 Gestão do Estudante

PS.04 Gestão dos Recursos Humanos

PN.05 Inovação, Transferência de
Tecnologia e Universidade Digital
PS.01 Gestão do Estudante
PS.02 Gestão da Biblioteca e Editorial
PS.03 Gestão Sistemas de Informação e
Comunicações
PS.04 Gestão dos Recursos Humanos
PS.05 Gestão Financeira E Orçamento
PS.06 Gestão de Compras
PS.07 Gestão do Balcão Integrado de
Informação
PS.08 Gestão dos Laboratórios e Unidades
Especializadas
PS.09 Gestão da Cultura, Comunicação e
Imagem
PS.10 Gestão do Edificado
PS.11 Gestão das bolsas, outros apoios
sociais e alojamento
PS.12 Gestão do desporto, saúde e bemestar
PS.13 Gestão da alimentação
PS.14 Higiene e segurança alimentar

PG.01 Gestão Estratégica
PG.02 Gestão, Avaliação E Melhoria
PS.01 Gestão do Estudante
PS.09 Gestão da Cultura, Comunicação e
Imagem

PS.09 Gestão da Cultura, Comunicação e
Imagem
PS.03 Gestão Sistemas de Informação e
Comunicações

PG.01 Gestão Estratégica
PG.02 Gestão, Avaliação e Melhoria
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SUPORTE AO SiGQ
Os sistemas de informação e comunicação do SiGQ contribuem para assegurar a qualidade do ensino,
investigação, transferência de conhecimento, internacionalização e relação com a sociedade destacando-se:

A comunicação é considerada um fator-chave para eficácia do SiGQ, assegurando a transmissão dos requisitos
das partes interessadas, da Política e objetivos da organização, e outros aspetos relevantes ao sistema.
Alguns dos instrumentos de comunicação utilizados são:
▪

Página da UTAD;

▪

Comunicados de imprensa;

▪

Locais de afixação de documentação impressa;

▪

Boletim da Qualidade;

▪

Agenda digital;

▪

Newsletter;

▪

Revista-magazine;

▪

UTAD-TV;

▪

Rádio Universidade-FM;

▪

Redes sociais: Facebook; Twitter; Instagram; Youtube; Linkedin;

▪

Notas de serviço;

▪

Rede interna de e-mail;

▪

Comunicação direta verbal: em reuniões, ações de formação ou comunicação informal.
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MONITORIZAÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

INDICADORES
A UTAD monitoriza um conjunto de indicadores estratégicos. A nível operacional, as unidades orgânicas e
funcionais definem objetivos de eficácia, eficiência e de qualidade no âmbito dos seus Quadros de Avaliação
e Responsabilização (QUAR).
No contexto da perspetiva dos processos internos do sistema, são definidos anualmente objetivos e
indicadores que incrementam valor aos clientes, nomeadamente:
▪
▪
▪
▪

melhorar a qualidade, eficácia e eficiência do serviço prestado;
requalificar as infraestruturas e equipamentos;
melhorar as capacidades de comunicação interna e externa;
reforçar a qualidade e inovação nos serviços.

O mapa de indicadores associados aos processos consta na plataforma UEBE.Q, onde são parametrizados e
monitorizados. Sempre que ocorrem desvios, são elaborados e implementados planos de ação.

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO
A UTAD ausculta as suas partes interessadas, através de formulário online de sugestões/elogios/reclamações
e da aplicação de instrumentos específicos, proporcionando uma perceção do impacto do ensinoaprendizagem, investigação e dos serviços e estruturas especializadas de suporte à missão da UTAD.
Os resultados abaixo do pretendido são alvo de análise e reflexão para definição de planos de ação,
potenciando a melhoria do sistema.

AUDITORIAS
Anualmente prevê-se a realização de auditorias internas aos processos incluídos no SiGQ, de modo a assegurar
a efetiva implementação e manutenção do sistema, e a sua conformidade com os requisitos da Norma NP EN
ISO 9001:2015, os Referenciais dos Sistemas Internos de Garantia da Qualidade, a Legislação e
regulamentação aplicável e requisitos acordados com as Partes Interessadas.
Sempre que se detetem desvios constatados ou previsíveis nos diferentes processos, com origem nas saídas
dos processos, auditorias e reclamações das PI são desencadeados mecanismos para o seu tratamento.
Para apoiar e reforçar a sua missão, a universidade é alvo de avaliações externas.
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REVISÃO DO SiGQ
O desempenho do SiGQ é avaliado anualmente e é sustentado pelo Relatório de Revisão, elaborado pelo
Gabinete de Planeamento, Avaliação e Melhoria com a Supervisão da Pró-Reitora para o Ensino e Qualidade.
Tem como principal objetivo aferir a evolução dos mecanismos e instrumentos utilizados na verificação de
desempenho e analisar o cumprimento das ações de melhoria previstas, tendo em conta a adequabilidade,
eficácia e alinhamento com os objetivos estratégicos da UTAD.
Das análises efetuadas na reunião de Revisão ao Sistema resultam decisões a considerar no ano seguinte
relativas a:
▪

Oportunidades de Melhoria;

▪

Gestão de alterações ao SiGQ;

▪

Necessidades de recursos.
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