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Introdução 

1.O Manual de Qualidade do ISAVE 

O Manual de Qualidade ISAVE (MQ) trata-se de um documento formal no qual se consolida a conceção 
global da política institucional adotada para a gestão da qualidade no ISAVE e a sua realização através 
do Sistema Interno de Garantia da Qualidade, designadamente o SIGQ-ISAVE.  

O ISAVE adotou um compromisso institucional com a qualidade e garantia da qualidade, como objetivo 
fundamental para o seu desenvolvimento e crescente aperfeiçoamento. A garantia e gestão da 
qualidade assume a maior relevância, constituindo responsabilização das instituições de ensino 
superior o cumprimento desta exigência crucial. No contexto institucional tal implica a existência de 
estruturas e processos que advoguem a qualidade dos serviços. No sentido de consolidar, formalizar 
e, com o propósito superior, de aperfeiçoar as práticas formais e informais adotadas, o sistema de 
gestão da qualidade do ISAVE, SIGQ-ISAVE, procura responder aos requisitos de referenciais 
vocacionados para o ensino superior focando as distintas áreas que compreendem a instituição 
consolidando o seu compromisso com a qualidade.  

Neste contexto, o sistema de gestão da qualidade do ISAVE que se estabelece neste documento 
compreende um abrangente conjunto de estruturas, processos, regulamentos e procedimentos, 
incluindo as áreas da missão da instituição. Procurou-se atender com especial atenção e ponderação 
a procedimentos e mecanismos de controlo de melhoria a adotar, considerando-se a natureza e 
complexidade dos mesmos, assim como a extensão e abrangência do SIGQ-ISAVE. Pretende-se que o 
presente Manual de Qualidade constitua um instrumento para a realização de um compromisso 
equilibrado e idóneo, servindo de suporte à formalização requerida pelos organismos externos de 
controlo, com base nos objetivos fundamentais da instituição e no envolvimento dos diversos agentes, 
nomeadamente de estudantes, de docentes e de colaboradores técnicos, administrativos e de gestão, 
otimizando o desenvolvimento de uma efetiva melhoria da qualidade e gestão da qualidade. 
Considerando-se este propósito, pretende-se que os procedimentos de garantia de qualidade e os 
mecanismos de avaliação se apresentem simples, exequíveis e passíveis de serem integrados nas 
atividades e tarefas da instituição. 

O presente Manual de Qualidade do SIGQ-ISAVE, em consonância com os referenciais europeus e 
nacionais para a garantia da qualidade e os seus requisitos legais aplicáveis, adota uma estrutura e 
uma terminologia baseadas nos atuais referenciais da European Association for Quality Assurance in 
Higher Education - ENQA 1 e da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior - A3ES 2. 

Assim, o Manual de Qualidade do SGQ-ISAVE adota como referencial o documento Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Areas (ESG, 2015), concretamente 
a Part1: Strandard and Guidelines for Internal Quality Assurance 3, seguindo a proposta da European 
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), abrangendo todas as vertentes de 
atuação do ISAVE. Em conformidade com o documento Referenciais para os Sistemas Internos de 
Garantia da Qualidade nas Instituições de Ensino Superior – Adaptado aos ESG 2015 (Versão de 
Outubro de 2016) 4, o ISAVE apresenta no Manual de Qualidade os referenciais aos quais o sistema de 
gestão da qualidade procura responder, organizados nos seguintes vetores propostos pela A3ES:    

__________________________________________________________________________________ 

1 European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). https://enqa.eu/ 

2 Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). https://www.a3es.pt/pt 

3 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium. 
https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf 

4 A3ES Referenciais SIGQ (2016). Referenciais para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas Instituições de Ensino Superior – 
Adaptado aos ESG 2015 (Versão de Outubro de 2016). 
https://www.a3es.pt/sites/default/files/Referenciais%20ASIGQ_PT_V1.2_Out2016.pdf 
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Vetor 1. Política para a garantia da qualidade 

Referencial 1 - Adoção de política para a garantia da qualidade e prossecução de objetivos de 
qualidade 

Vetor 2. Garantia da qualidade nos processos nucleares da missão institucional 

Referencial 2 – Conceção e aprovação da oferta formativa 

Referencial 3 – Ensino, aprendizagem e avaliação centrados no estudante 

Referencial 4 – Admissão de estudantes, progressão, reconhecimento e certificação 

Referencial 5 – Monitorização contínua e revisão periódica dos cursos 

Referencial 6 – Investigação e desenvolvimento  

Referencial 7 – Colaboração interinstitucional e com a comunidade 

Referencial 8 – Internacionalização 

Vetor 3. Garantia da qualidade na gestão dos recursos e serviços de apoio 

Referencial 9 – Recursos humanos 

Referencial 10– Recursos materiais e serviços 

Vetor 4. Gestão e publicitação da informação 

Referencial 11 – Gestão da informação 

Referencial 12 – Informação pública 

Vetor 5. Avaliação externa periódica 

Referencial 13 – Caracter cíclico da garantia externa da qualidade 

Deste modo, os referenciais apresentados, os quais foram formulados em termos de proposições que 
caracterizam um sistema interno de garantia da qualidade e em consonância com os padrões europeus 
(ESG 2015) e os requisitos legais aplicáveis, fornecem assim um quadro de referência que tem auxiliado 
o SIGQ-ISAVE na implementação do seu sistema de qualidade. O manual é também tributário, em 
alguns dos seus parâmetros, da norma de referência NP EN ISO 9001:2015. Refere os meios adotados 
no ISAVE para assegurar a qualidade nos serviços prestados, constituindo o suporte material para os 
procedimentos da instituição e realização de ações referentes ao SIGQ-ISAVE.  

Assim, o sistema de gestão da qualidade do ISAVE, que se consagra neste documento, é constituído 
por diversas estruturas, regulamentos, processos e procedimentos formalmente definidos e 
publicamente disponíveis, cobrindo as áreas da missão da instituição, com especial foco no ensino e 
investigação, assim como os serviços e recursos de suporte diretamente relacionados com estas áreas 
de atividade. 

O Manual de Qualidade do SGQ-ISAVE tem como objetivo central a implementação de princípios 
idóneos de gestão da qualidade procurando uma melhoria contínua dos processos desenvolvidos pela 
instituição. Enquanto objetivos específicos o MQ pretende:  

(1) descrever o processo de elaboração e aprovação do MQ;  

(2) apresentar a política institucional para a garantia da qualidade do ISAVE;  

(3) apresentar a estrutura organizacional do ISAVE e a sua forma de organização;  

(4) descrever o Sistema Interno de Garantia de Qualidade do ISAVE (SIGQ-ISAVE), apresentando a sua 
organização e funcionamento, assim como os níveis de responsabilidades no âmbito da garantia da 
qualidade.  



 MANUAL DA QUALIDADE 

 

 Página 4 de 24  
 

1.2. Elaboração e Aprovação do Manual de Qualidade – MQ 1.0/2021 

 

A coordenação estratégica do processo de elaboração do Manual de Qualidade é da responsabilidade 
da Comissão para a Garantia da Qualidade, procedendo o Presidente do ISAVE à análise e verificação 
do documento para aprovação do Manual de Qualidade e respetivas revisões.  

No seguinte quadro são apresentados os intervenientes na elaboração e aprovação do Manual de 
Qualidade: 

 

QuadroX: Elaboração e aprovação do Manual de Qualidade 

 

PROCEDIMENTO FASES RESPONSÁVEL 

Elaboração Comissão para a Garantia da Qualidade  

Aprovação Presidente do ISAVE 

 

 

1.3. Alteração e Revisão do Manual de Qualidade 

 

O Manual de Qualidade constitui um instrumento de referência com vista à implementação da política 
institucional para a qualidade, considerando-se a sua atualização e revisão regular assumida pela 
Comissão para a Garantia da Qualidade, considerando-se a necessidade contínua de melhoria em 
processos e procedimentos associados ao desenvolvimento e implementação do SGQ-ISAVE.  O 
Manual de Qualidade pode ser revisto na sua globalidade ou em partes específicas. No entanto, 
qualquer alteração ao seu conteúdo implica a emissão de uma nova versão.  

Considerando-se uma revisão global, a referência numérica da versão deve ser incrementada de uma 
unidade e a parte decimal deve recomeçar em zero. Considerando-se revisões parciais, deve ser 
mantida a unidade e incrementada a parte decimal: MQ 1.0/2021. Desde modo, cada revisão do 
manual implica a emissão de uma nova versão, sequencialmente numerada e identificada no 
documento com o número da edição e respetivas revisões, assim como o ano de aprovação, conforme 
exemplificado seguidamente:    

 

 

MQ X.Y/Ano 

X indica o nº da edição 

Y indica o nº da revisão 

Ano – Ano de aprovação 
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Considera-se a emissão de uma nova edição do documento sempre que seja efetuada uma alteração 
significativa e global do Manual de Qualidade, assim como verificando-se um total de dez revisões em 
determinada edição.  

Para controlo de versões, as alterações ao Manual de Qualidade propõem-se registadas, conforme 
apresentado seguidamente:   

 

Quadro X: Registo de Edições/Revisões ao Manual de Qualidade   

 

Registo de Edições/Revisões ao Manual de Qualidade 

Nº 
Edição/Revisão 

Edição/Revisão Data Despacho PR Alteração / 
Revisão 

1/0 MQ 1.0/2021 07.07.2021 Despacho PR Nº Primeira edição 

 

 

A presente edição do Manual de Qualidade coordenada pela Comissão para a Garantia da Qualidade 
foi aprovada pelo Presidente do ISAVE, em 22 de Dezembro de 2021, com vista ao desenvolvimento e 
implementação do SGQ-ISAVE, assegurando assim a sua eficiência, eficácia e melhoria contínua. Esta 
primeira edição assume deste modo o número MQ 1.0/2021.   

 

 

1.4. Publicação/Divulgação do Manual de Qualidade  

 

Compete à Comissão de Garantia da Qualidade divulgar o documento na comunidade académica de 
forma a possibilitar a consulta pelas partes interessadas. A Comissão de Garantia da Qualidade detém 
uma cópia controlada do Manual de Qualidade, sendo as restantes cópias consideradas cópias não 
controladas. Considera-se cópia controlada do Manual de Qualidade um ficheiro com assinaturas da 
Comissão para a Garantia da Qualidade (que propõe) e do Presidente do ISAVE (que aprova) sem 
alterações efetuadas posteriormente às assinaturas. Todas as cópias digitais que não se encontrem 
nestes parâmetros são consideradas “cópias não controladas”. Em adição, uma cópia controlada do 
Manual de Qualidade deve estar disponível para consulta no portal da instituição http:/www.isave.pt., 
com acesso livre.  

 

De notar que o SGQ-ISAVE encontra-se em permanente desenvolvimento, quer seja pela introdução 
de novos procedimentos e práticas, assim como pelo seu aperfeiçoamento. Deste modo, este manual 
constitui um documento em permanente processo de desenvolvimento, constituindo o resultado atual 
o reflexo do contexto do sistema na data em que se encontra editado.  
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2. O ISAVE – INSTITUTO SUPERIOR DE SAÚDE  

2.1. Enquadramento Geral  

 

O ISAVE – Instituto Superior de Saúde foi fundado em 2002, ano em que é publicado em Diário da 
República o reconhecimento de interesse público e inicia a atividade letiva. Em 2015, o ISAVE integra 
a entidade instituidora Amar Terra Verde, Lda., criada ao abrigo do Decreto-Lei nº70/93, uma 
instituição de natureza privada com estatuto de utilidade pública com autonomia pedagógica, 
administrativa e financeira.   

Ao longo dos anos de atividade pedagógica e científica o ISAVE foi aumentando e diversificando a sua 
oferta formativa. Disponibiliza atualmente ao nível do 1º ciclo licenciaturas em Fisioterapia, em 
Enfermagem, e mais recentemente em Dietética e Nutrição. Disponibiliza também Cursos Técnicos e 
Superiores Profissionais (CTeSP), cursos de nível 5 de formação, nas diferentes áreas do conhecimento, 
proporcionando mais diversidade na oferta formativa, nomeadamente os CTeSP de Gerontologia, 
Termalismo e Bem-Estar, Serviço Familiar e Comunitário, Bioanálises e Controlo, mais recentemente, 
de Proteção Civil e Socorro e Apoio aos Cuidados Integrados. 
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2.2. Missão e Visão  

 

Missão 

 

O ISAVE constitui uma instituição de ensino superior privada, tendo como missão contribuir para o 
desenvolvimento da sociedade, estimular a investigação a criação cultural. Inserido no espaço europeu 
de ensino superior, proporciona áreas de conhecimento para o exercício de atividades profissionais 
atrativas no plano nacional e internacional, promovendo a mobilidade, a empregabilidade e relações 
de reciprocidade com a Comunidade. 

 

A missão do ISAVE passa pela dinamização das seguintes dimensões: 

| Ofertas Educativas: tem como propósito propor ofertas educativas graduadas na área das 
tecnologias da saúde e das ciências de enfermagem, com vista a capacitar a região de técnicos capazes 
de dar resposta às necessidades impostas aos profissionais nesta área. Paralelamente, tem como 
objetivo oferecer formações pós-graduadas, que assentam em formações contínuas/especializadas, 
de forma a aprimorar técnicas e áreas de intervenção, alocadas à área da saúde e social. Estas 
formações são sempre pautadas por um cariz teórico-prático e conferem uma mais valia para a prática 
profissional. 

| Investigação: considerando o cariz politécnico da instituição, um dos eixos de atuação, é 
proporcionar uma investigação aplicada às ciências da saúde. Para tal, os próprios planos de estudos 
contemplam unidades curriculares, que permitem que os estudantes experienciem os passos afetos a 
um desenho de investigação e todos os projetos estão integrados num núcleo de investigação, 
designado por Centro Interdisciplinar de Ciências da Saúde (CICS). Este surge com o propósito de 
desenvolver atividades de investigação, no âmbito das ciências da saúde. 

| Internacionalização: O instituto dispõe de mecanismos que lhe permitem participar e colaborar com 
um conjunto de outras instituições de ensino superior, centros de investigação e ONG´s, com vista a 
potenciar a sua atuação ao nível europeu e lusófono. Potencia a inovação, o crescimento sustentável 
e inclusivo na área das ciências da saúde, facultando aos estudantes uma formação baseada no 
conhecimento e experiência de outras realidades, proporcionando-lhes a possibilidade de se 
internacionalizarem. 

| Desenvolvimento local: A IES tem meios que lhe são próprios para atuar ao nível da promoção do 
desenvolvimento local. Para tal, tem protocolado um conjunto de parcerias locais e regionais que lhe 
permite intervir ao nível da comunidade, indo ao encontro do projeto científico, pedagógico e cultural 
em vigor. Desta forma, as atividades educativas/ pedagógicas inerentes a cada curso ministrado, estão 
associadas a ações de intervenção local, onde é potenciado o contacto direto entre estudantes e 
públicos-alvo diferenciados. 

| Serviços à comunidade: O ISAVE através dos projetos que tem curso, alguns de cariz investigacional, 
acabam por se traduzir em serviços disponíveis para a comunidade. Assim sendo, através das várias 
fases de implementação dos projetos, traduzem-se em meios de intervenção/ apoio à comunidade. 
Consciente das suas atribuições, o ISAVE assume-se como um dispositivo que proporciona 
oportunidades e constitui um agente dinamizador de um cluster regional capaz de potencializar a área 
da saúde. 
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Visão 

 

A visão do ISAVE evidencia o compromisso da instituição na concretização da missão institucional e da 
estratégia para a qualidade, procurando assegurar processos e resultados de qualidade, com vista a 
eficiência e eficácia da sua missão. O ISAVE define-se como uma instituição de ensino superior 
reconhecida pela qualidade da sua formação, produção científica, transferência de conhecimento e 
contributo para o desenvolvimento, com base numa atuação contextualizada que visa promover o 
desenvolvimento e o bem-estar da população e do seu ambiente visando a sustentabilidade e o 
empreendedorismo. 
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2.3. Estrutura Organizacional do ISAVE 

2.3.1. Modelo Organizacional  

A organização institucional encontra-se definida nos Estatutos do ISAVE, nos quais se define que, com 
o propósito de concretização da sua missão, organiza-se internamente da seguinte forma:  
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3. Política Institucional para a Garantia da Qualidade  

Vetor 1. Política para a Garantia da Qualidade. 

Referencial 1 - Adoção de política para a garantia da qualidade e prossecução de objetivos 
de qualidade. 

O ISAVE assume desde a sua fundação um compromisso institucional que procura consolidar um 
propósito de qualidade, orientado por uma política de qualidade formalmente definida e publicamente 
disponível. Este propósito e compromisso institucional com a qualidade e a garantia de qualidade 
constitui um vetor fundamental para o funcionamento e desenvolvimento da instituição. O ISAVE 
orienta-se assim por um propósito de qualidade e de procura da excelência com base na 
responsabilidade, na transparência de procedimentos, com vista à eficiência e eficácia das ações e na 
prossecução do interesse de todos os elementos da comunidade académica. O objetivo principal é 
assim o de promover aquilo que se designa por uma “cultura da qualidade”.   

Com este propósito, o ISAVE tem formalmente aprovada e devidamente publicada a documentação 
na qual consta a política institucional e os objetivos para a qualidade, que inclui, concretamente: o 
Plano estratégico do ISAVE, o Plano de atividades do ISAVE e o Relatório de atividades e contas do 
ISAVE 

Este compromisso pela garantia e melhoria contínua da qualidade vai ao encontro do objetivo e 
responsabilidade das próprias IES, às quais é proposto adotar os instrumentos e os mecanismos 
necessários à implementação da sua política e favorecer uma cultura interna de qualidade na qual 
participam as diversas partes interessadas. Assinalam assim as orientações europeias e nacionais para 
a garantia da qualidade que as IES devem definir, aprovar e divulgar a documentação na qual se 
expressa a política, a estratégia institucional e os objetivos para a qualidade, que deverá incluir, entre 
outros elementos, a sua organização interna, níveis de responsabilidade e participação das diferentes 
partes interessadas 1.  

Políticas e processos constituem deste modo os principais pilares de um sistema de garantia da 
qualidade institucional, formando um ciclo de melhoria contínua. Neste sentido, as IES devem apoiar 
o desenvolvimento de uma cultura de qualidade na qual todos os intervenientes internos assumem a 
responsabilidade pela qualidade e se empenham na garantia da qualidade em todos os níveis da 
instituição. Para tal, a política institucional deve ter um estatuto formal e disponível publicamente 2.   

__________________________________________________________________________________ 

1 Referencial 1 da A3ES - Referenciais para os sistemas internos de garantia da qualidade nas instituições de ensino superior, 
A3ES, versão de outubro de 2016, adaptada aos ESG 2015. 

2 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium 
(p.11). 

 

Com vista este propósito, o ISAVE define uma política (que estabelece os fins) e uma estratégia (que 
estabelece os meios) institucionais para a qualidade, evidenciadas no Manual de Qualidade e 
consolidadas num sistema interno de garantia da qualidade o SIGQ-ISAVE. Projetando-se deste modo 
para responder às orientações europeias e nacionais para a garantia da qualidade nas IES 
(nomeadamente, as estabelecidas pela ENQA e a A3ES) e considerando-se outros referenciais no 
domínio da Gestão da Qualidade (o manual é também tributário, em alguns dos seus parâmetros, da 
norma de referência NP EN ISO 9001:2015), o SIGQ-ISAVE assume uma abordagem integrativa e 
holística na qualidade e garantia da qualidade no ISAVE. Deste modo o SIGQ-ISAVE define 
explicitamente padrões internos para a qualidade e organização de instrumentos (inquéritos e 
relatórios) e mecanismos (sinalizações, auditorias, sugestões e reclamações) de garantia de qualidade 
estruturados num sistema documentado e implementado de forma sistemática. O SIGQ-ISAVE segue 
como linha orientadora as diferentes vertentes da missão institucional e visão institucional, abrange 
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todas as atividades desenvolvidas no ISAVE prestando desta forma suporte ao planeamento 
estratégico e promovendo a qualidade contínua na atuação.  

A definição e implementação da política da qualidade no ISAVE assenta desde modo num compromisso 
com a melhoria da qualidade dos serviços, a promoção de boas práticas e o desenvolvimento de um 
modelo de gestão de excelência.  

 

 

O ISAVE consagra nos seus estatutos um compromisso para a garantia da qualidade do seu projeto 
de ensino, de investigação e de com a sociedade. O cumprimento deste compromisso é essencial 
para garantir o propósito de formação de futuros profissionais na área da Saúde.  

Para tal, o ISAVE compromete-se a proporcionar os recursos necessários ao desenvolvimento e 
implementação de um Sistema Interno de Gestão da Qualidade, promovendo uma melhoria 
contínua da qualidade dos serviços, conforme os referenciais europeus e nacionais, e orientado 
pelos princípios expressos na política de qualidade do ISAVE.    

 

A política de qualidade do ISAVE:  

 

1. Definir um plano estratégico institucional, traduzido na prossecução de objetivos da 
qualidade de forma a alcançar um nível de excelência;  

2. Promover a melhoria da satisfação e bem-estar das múltiplas partes interessadas;  
3. Assegurar o cumprimento de responsabilidades dos diferentes órgãos e serviços;  
4. Garantir o processo contínuo de aperfeiçoamento institucional, com vista o objetivo de 

sustentar os níveis de desempenho de excelência; 
5. Assegurar o envolvimento e responsabilização dos diferentes atores e entidades envolvidas 

na gestão da qualidade, pela melhoria da qualidade nas diferentes áreas que concretizam a 
missão institucional e visão institucional; 

6. Desenvolver ferramentas para a monitorização e avaliação da informação como elementos 
potenciadores de melhoria contínua da qualidade e gestão da qualidade; 

7. Fomentar o envolvimento ativo da comunidade académica, em particular, identificando as 
formas de envolvimento dos diversos agentes, nomeadamente de estudantes, de docentes e 
de colaboradores técnicos, administrativos e de gestão, otimizando o desenvolvimento de 
uma efetiva melhoria da qualidade e gestão da qualidade. 

8. Assegurar a divulgação junto da comunidade académica e demais partes interessadas, 
relativamente a informação sobre política, estruturas e processos de melhoria da qualidade 
do ISAVE; 

9. Promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento sistemático do SGQ-ISAVE, fundamentado 
nas normas e referenciais adotados a nível nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

| Estratégia Institucional para a Qualidade 
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Definição da estratégia institucional para a melhoria contínua da qualidade, traduzida na prossecução 
de determinados objetivos de qualidade, como parte integrante da gestão estratégica global da 
instituição e contributo para a prestação de contas.  

 

A política institucional para a qualidade apresenta como base a adoção da missão do ISAVE, refletidos 
num plano estratégico. A política e estratégia institucional para a qualidade definem-se em linhas de 
orientação para os processos implicados na concretização da missão institucional e visão institucional. 
O Plano Estratégico do ISAVE (Plano Estratégico ISAVE 2021-2024) define os eixos estratégicos que 
permitem a prossecução da missão e visão institucionais, constituindo:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Eixos estratégicos 

Cada eixo estratégico contempla objetivos estratégicos que definem o que se propõe realizar para 
concretizar a missão e a visão que orientam o ISAVE. Cada objetivo estratégico contempla medidas 
estratégicas determinantes para implementar a estratégia e garantir que se concretizam as realizações 
definidas. A fusão entre objetivos estratégicos e estratégias definidas para a sua concretização 
constitui o fundamento para garantir o cumprimento da visão institucional. 

Deste modo, procura-se assegurar a interligação e alinhamento entre os definidos objetivos e a 
estrutura do SGQ-ISAVE com os objetivos estratégicos definidos para cada eixo, alcançando assim uma 
trajetória com base num sistema integrado de gestão de desempenho baseado na estratégia 
institucional. Pretende-se com o foco na integração da política da qualidade na gestão estratégica da 

Missão  

 

Visão 

  

Eixo Estratégico 1: 
Educação e Formação 

Eixo Estratégico 2: 
Investigação e Inovação 

Eixo Estratégico 3: 
Internacionalização 

Eixo Estratégico 4: 
Responsabilidade Social 
e Comunidade 

 

Eixo Estratégico 5: 
Sustentabilidade 
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instituição assegurar a interligação da missão e dos objetivos estratégicos da instituição com os 
indicadores, os padrões de qualidade e as metas a atingir.  

A figura seguinte apresenta o alinhamento da política da qualidade com os eixos estratégicos 
aprovados no Plano Estratégico em vigor. Este quadro é evolutivo e alvo de atualização em função da 
evolução dos eixos estratégicos e da política da qualidade do ISAVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Alinhamento da política da qualidade com os eixos estratégicos 

Em congruência com a missão e os objetivos estratégicos do ISAVE, consideram-se elementos 
fundamentais para o desenvolvimento e implementação da política para a qualidade os seguintes 
documentos:  

 

 

 

1.Definir um plano estratégico institucional, 

traduzido na prossecução de objetivos da qualidade 
de forma a alcançar um nível de excelência; 

2.Promover a melhoria da satisfação e bem-estar das 
múltiplas partes interessadas; 

3.Assegurar o cumprimento de responsabilidades 
dos diferentes órgãos e serviços; 

4.Garantir o processo contínuo de aperfeiçoamento 
institucional, com vista o objetivo de sustentar os 

níveis de desempenho de excelência; 

5.Assegurar o envolvimento e responsabilização dos 
diferentes atores e entidades envolvidas na gestão 

da qualidade, pela melhoria da qualidade nas 
diferentes áreas que concretizam a missão 

institucional e visão institucional; 

6.Desenvolver ferramentas para a monitorização e 
avaliação da informação como elementos 

potenciadores de melhoria contínua da qualidade e 
gestão da qualidade; 

7.Fomentar o envolvimento ativo da comunidade 

académica, em particular, identificando as formas de 
envolvimento dos diversos agentes, nomeadamente 

de estudantes, de docentes e de colaboradores 
técnicos, administrativos e de gestão, otimizando o 

desenvolvimento de uma efetiva melhoria da 
qualidade e gestão da qualidade. 

8.Assegurar a divulgação junto da comunidade 
académica e demais partes interessadas, 

relativamente a informação sobre política, estruturas 
e processos de melhoria da qualidade do ISAVE; 

9.Promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
sistemático do SGQ-ISAVE, fundamentado nas 

normas e referenciais adotados a nível nacional e 
internacional. 
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| O Sistema Interno para a Garantia da Qualidade do ISAVE  

Objetivos e Referenciais 

 

O Sistema Interno de Garantia da Qualidade do ISAVE (SIGQ-ISAVE) é desenvolvido, implementado e 
monitorizado pela Comissão para a Garantia da Qualidade (CGQ). Tendo por base a estratégia e a 
política para a qualidade definidas, o SIGQ-ISAVE define como objetivos as dimensões da missão 
institucional, nomeadamente: Educação e Formação; Investigação e Inovação; Internacionalização; e 
Responsabilidade Social e Comunidade.  

A definição, conceção e desenvolvimento do SIGQ-ISAVE adota os referenciais nacionais e 
internacionais para a garantia da qualidade no ensino superior, bem como a documentação interna 
aprovada para a institucionalização da política da qualidade do ISAVE. O SIGQ-ISAVE assume o quadro 
de referência europeu, nomeadamente os referenciais para os sistemas internos de garantia da 
qualidade aplicado a instituições de ensino superior, definidos pela Agência de Avaliação e Acreditação 
do Ensino Superior (A3ES), em outubro de 2016. Estes referenciais fundamentais na estrutura e 
organização SIGQ-ISAVE estão definidos em consonância com os padrões e diretivas europeias para o 
ensino superior - ESG2015 - Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher 
Education Area (ESG) 2015 - estabelecidos pela European Association for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA). 

 

Apresenta-se no seguinte quadro o enquadramento de referencia do SIGQ-ISAVE:  

 

Quadro 1 - Normas, legislação de suporte ao SIGQ-ISAVE: 

LEGISLAÇÃO/REGULAMENTOS DE SUPORTE AO SIGQ-ISAVE 

Internacional Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area 
(ESG) 2015. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). 

Nacional Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Instituições de 
Ensino Superior 

Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico de Avaliação do Ensino 
Superior 

Decreto-lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 107/2008, de 
25 de junho, 230/2009, de 14 de setembro, 115/2013, de 7 de agosto, 63/2016, de 13 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto, que aprova o Regime Jurídico dos 
Graus e Diplomas do Ensino Superior 

Decreto-Lei n.º 369/2007, de 5 de novembro, que institui a Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior 

Auditoria dos Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas Instituições de Ensino 
Superior – Manual para o Processo de Auditoria, V. 1.4. (2020). Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior, Lisboa 

Referenciais para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas Instituições de Ensino 
Superior (versão de outubro de 2016, adaptada aos ESG 2015). (2016). Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, Lisboa 

Institucional Despacho normativo n.ºxxxxxx, de xxx, publicado Diário da República, n.º xxx, que aprova 
e publica os estatutos do ISAVE 
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Regulamento n.ºxxxx, de xxxx, publicado Diário da República, n.º xxx, que aprova e publica 
o regulamento orgânico dos serviços do ISAVE 

Manual da Qualidade 

Plano Estratégico 

 

Quadro 2 - Funções e responsabilidades dos órgãos de gestão no domínio da qualidade 

Funções e responsabilidades dos órgãos de gestão no domínio da qualidade 

Conselho 
Direção ISAVE 

Aprovar, mediante proposta do Presidente do ISAVE, o Regulamento Interno do Instituto. 
Apreciar e aprovar os planos e o relatório de atividades do Instituto. 
Nomear o Presidente do ISAVE. 
Nomear o Provedor do Estudante, ouvido o Presidente do ISAVE. 

Presidente do 
ISAVE 

Aprovar os regulamentos em vigor no Instituto e zelar pelo seu cumprimento. 
Homologar os projetos de criação, alteração e extinção de cursos submetidos pelo Conselho 
Técnico- Científico. 
Aprovar o relatório anual de autoavaliação do ISAVE e o plano de ação para melhoria do 
desempenho do Instituto. 
Promover, a elaboração dos planos e relatórios de atividades do ISAVE. 

Diretor 
Executivo 

Superintender na organização e funcionamento dos serviços. 
Coordenar a elaboração dos instrumentos de gestão previsional do ISAVE e a sua adequada 
implementação. 

Conselho 
Técnico-
Científico 

Estabelecer as linhas gerais de organização e orientação do ISAVE no plano científico, bem 
como acompanhar o desenvolvimento da atividade cientifica. 
Fornecer indicações genéricas para os programas das unidades curriculares e estabelecer a 
coordenação interdisciplinar no domínio científico. 
Aprovar os planos de estudos dos cursos, bem como alterações aos planos de estudos, 
submetidas pelo Conselho pedagógico. 
Aprovar as regras para o funcionamento das unidades curriculares, estágios e ensinos 
clínicos, submetidas pelo Conselho Pedagógico. 
Pronunciar-se sobre a criação de novos ciclos de estudos. 
Emitir parecer sobre a atividade de carácter científico envolvida na extensão cultural. 

Conselho 
Pedagógico 

Elaborar o Regulamento Pedagógico do Instituto, a submeter à aprovação do Presidente do 
ISAVE. 
Pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos de ensino e de avaliação 
Promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico do Instituto e a 
sua análise e divulgação 
Promover a realização da avaliação do desempenho pedagógico dos docentes, por estes e 
pelos estudantes, a sua análise e a respetiva divulgação após aprovação pelo Presidente do 
ISAVE. 
Promover a realização de novas experiências pedagógicas e propor ações tendentes à 
melhoria do ensino. 
Pronunciar-se sobre a instituição de prémios escolares. 
Pronunciar-se sobre a criação, modificação e extinção de ciclos de estudos e sobre as 
propostas de modificação dos planos de estudos, a submeter ao Conselho Técnico-
Científico. 

Diretor de Curso Elaborar o relatório anual de autoavaliação do curso 
Assinalar situações de áreas curriculares problemáticas no âmbito do curso e propor, 
sugestões com vista à resolução dos problemas identificados 
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Apresentar ao Conselho Pedagógico propostas fundamentadas de modificação dos planos 
de estudos. 

Comissão de 
Curso 

Pronunciar-se sobre o relatório anual de autoavaliação do curso 
Pronunciar-se sobre as propostas de modificação dos planos de estudos. 

Provedor do 
Estudante 

Recolher as reclamações apresentadas quanto à não observância das normas gerais de sã 
convivência, apreciá-las e tomar as disposições adequadas à procura de uma solução 
Elaborar, para cada situação, um relatório e uma proposta de decisão, a apresentar ao 
Presidente do ISAVE. 

Quadro 3 - Funções e responsabilidades dos serviços no domínio da qualidade 

Funções e responsabilidades dos serviços no domínio da qualidade 

Administrativo e 
Financeiro 

Manter devidamente processadas e atualizadas as contas correntes e os documentos de 
tesouraria no estrito cumprimento das disposições legais. 
Assegurar a organização dos processos de aquisição de bens e serviços. 
Garantir uma eficaz gestão de stocks e economato. 
Proceder ao controle das faltas e licenças do pessoal docente e não docente. 
Organizar e manter atualizado o registo dos processos individuais de todo o pessoal. 
Proceder ao envio da informação necessária para o processamento dos vencimentos. 

Secretaria e 
Gabinete de 
Ingresso 

Proceder à gestão do expediente relativo aos processos de matrículas, inscrições, 
transferências, mudanças de cursos e reingressos, emissão de declarações, certidões, 
diplomas de curso e outros documentos e títulos de idêntica natureza. 
Organizar os processos individuais dos estudantes. 
Manter atualizado o arquivo de atividade escolar. 
Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis. 
Organizar todos os procedimentos para os diferentes concursos de acesso e ingresso aos 
cursos do ISAVE. 

Secretariado de 
Docentes 

Registar, arquivar sumários e outros suportes de execução física. 
Assegurar o controle do cumprimento da carga letiva de cada UC e informar os diretores de 
curso. 
Apoiar os docentes nas suas solicitações, e prestar o auxílio necessário para a resolução das 
mesmas. 

Gabinete de 
Apoio ao 
estudante e Ação 
Social 
(empregabilidade, 
GAPAS, 
ERASMUS, 
voluntariado) 

Promover o estabelecimento de protocolos com a comunidade, a fim de facilitar o acesso dos 
estudantes 
a benefícios resultantes dos mesmos. 
Apoiar a integração dos estudantes na vida ativa. 
Acolher, informar e apoiar os jovens na definição do seu percurso formativo e profissional e 
a sua 
integração na vida ativa. 
Recolher e divulgar ofertas de emprego e formação profissional, promovendo contatos 
regulares com 
empresas e outras entidades. 
Motivar os diplomados para a procura ativa de emprego, acompanhando-os de forma 
personalizada. 
Promover o acompanhamento do percurso profissional dos diplomados do ISAVE. 
Realizar consultas de avaliação e aconselhamento a nível psicopedagógico. 
Realizar ações de sensibilização e formação no âmbito da prevenção de comportamentos de 
risco, 
promoção da saúde e bem-estar. 
Celebrar protocolos com diversas entidades estrangeiras, com o intuito de efetuar mobilidade 
ao abrigo do programa ERASMUS. 
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Gabinete de 
Formação, Pós-
Graduação e 
Imagem 

Cooperar com o Presidente do ISAVE na definição de políticas e estratégias de imagem e 
comunicação. 
Assegurar a gestão de marca “ISAVE”. 
Assegurar o contacto com os meios de comunicação social. 
Desenvolver uma linha de merchandising que contribua para a consolidação da imagem 
ISAVE. 
Desenvolver campanhas de marketing e publicidade, e as formas de recrutamento de 
estudantes, adequadas a cada um dos segmentos de formação. 
Organizar o dossiê pedagógico de cada formação realizada, bem como organizar os processos 
dos formandos das mesmas. 

 

 

| As formas de envolvimento e responsabilidades dos estudantes e demais partes interessadas 
(internas e externas) nos processos de garantia da qualidade 

 

A política de qualidade do SIGAQ-ISAVE prevê e privilegia o envolvimento dos estudantes, de docentes 
e de colaboradores técnicos, administrativos e de gestão, otimizando o desenvolvimento de uma 
efetiva melhoria da qualidade e gestão da qualidade. As diversas formas de participação apresentam-
se sumariamente no quadro seguinte.  

 

Quadro 4: Envolvimento dos estudantes e demais partes interessadas (internas e externas) nos 
processos de garantia da qualidade 

Envolvimento dos estudantes e demais partes interessadas nos processos de garantia da qualidade 

Interessados Participação em órgãos com 
responsabilidade no SIGAQ-ISAVE 

Participação nos 
processos de garantia 
da qualidade  

 

Estudantes  Conselho Pedagógico Participação no 
Conselho Pedagógico  

Participação em 
Comissões de Cursos 

- Avaliação do Processo de 

Ensino/Aprendizagem: UC e 
respetivo (s) Docente (s) 

- Avaliação Institucional - 
Satisfação Global  

Docentes  Conselho Técnico-Científico  

Conselho Pedagógico  

Elaboração da FUC 

Elaboração de 
relatórios de 
autoavaliação (Curso, 
UC, etc.) 

Participação em 
Comissões de Cursos 

- Avaliação do Processo de 

Ensino/Aprendizagem: UC e 
respetivo (s) Docente (s) 

- Avaliação Institucional - 
Satisfação Global 

Colaboradores 
técnicos, 
administrativos 
e de gestão 

  - Avaliação Institucional - 
Satisfação Global 
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3.2. Vetor 2. Garantia da qualidade nos processos nucleares da missão institucional 

Referencial 2 – Conceção e aprovação da oferta formativa -  
 

A instituição dispõe de processos para a conceção e aprovação da sua oferta formativa, garantindo 
que os cursos ministrados são concebidos e estruturados de modo que possam atingir os objetivos 
fixados, designadamente os objetivos de aprendizagem. A habilitação e a qualificação alcançadas em 
cada curso, bem como o correspondente nível nos quadros nacional e europeu de qualificações no 
ensino superior, são claramente especificados e publicitados.  
 
A instituição promoveu, a este propósito, a definição de procedimentos para assegurar que os seus 
cursos:  
- São concebidos a partir de objetivos alinhados com a estratégia institucional de oferta formativa e 
definem explicitamente os objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a 
atingir;  
- Envolvem os estudantes e outras partes interessadas na sua conceção;  
- Beneficiam do contributo de peritos e referenciais externos;  
- São concebidos de modo a permitir a normal progressão dos estudantes;  
- Definem a carga expectável de trabalho dos estudantes, expressa em ECTS;  
- Incluem oportunidades de experiência profissional na área de formação devidamente estruturadas, 
quando aplicável;  
- São sujeitos a um processo institucional formal de aprovação final.  
Na conceção dos seus cursos a instituição tem ainda em conta os propósitos do ensino superior 
definidos pelo Conselho da Europa na Recomendação Rec (2007)6 relativa à responsabilidade pública 
do ensino superior e investigação, designadamente:  
- O contributo para a empregabilidade;  
- A preparação para a cidadania ativa;  
- O apoio ao desenvolvimento pessoal dos estudantes;  
- A criação de uma base de conhecimento abrangente e avançada que estimule a investigação e a 
inovação. 
 
 

Referencial 3 – Ensino, aprendizagem e avaliação centrados no estudante 
 
A instituição adota os procedimentos mais adequados a assegurar que o ensino é ministrado de modo 
a favorecer um papel ativo do estudante na criação do processo de aprendizagem, bem como 
processos de avaliação dos estudantes que sejam consonantes com essa abordagem.  
Para a prossecução deste objetivo, a instituição promove a criação de ambientes de aprendizagem 
capazes de:  
- Respeitar e atender à diversidade de estudantes e das suas necessidades, permitindo percursos 
flexíveis de aprendizagem;  
- Considerar e usar diferentes métodos de ensino e aprendizagem, em conformidade com as 
necessidades dos estudantes e com os objetivos de aprendizagem;  
- Avaliar e ajustar regularmente os métodos de ensino e aprendizagem;  
- Assegurar um sentido de autonomia no estudante, garantindo, concomitantemente, orientação e 
apoio adequados por parte do professor;  
- Promover o respeito mútuo na relação aluno-professor;  
- Disponibilizar mecanismos para lidar com reclamações dos estudantes.  

Tendo em consideração a importância da avaliação na progressão dos estudantes e das suas carreiras 
futuras, a instituição dispõe de mecanismos para garantir que a avaliação dos estudantes é efetuada 
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de acordo com critérios, normas e procedimentos previamente definidos e publicitados, que são 
aplicados de forma justa e consistente, assegurando, designadamente, que: 
- Os avaliadores estão familiarizados com os métodos e processos existentes de avaliação e exame e 
recebem apoio no desenvolvimento das suas competências neste domínio;  
- A avaliação permite aos estudantes mostrar em que medida os seus resultados da aprendizagem 
atingem os objetivos de aprendizagem fixados e os estudantes recebem feedback sobre o seu 
desempenho, associado, quando necessário, a aconselhamento sobre o processo de aprendizagem;  
- Sempre que possível, a avaliação é efetuada por mais do que um examinador;  
- Os regulamentos de avaliação têm em consideração circunstâncias mitigadoras;  

- Existe um procedimento formal de recurso por parte dos estudantes. 

 

Referencial 4 – Admissão de estudantes, progressão, reconhecimento e certificação 

A instituição está dotada de regulamentos devidamente aprovados e publicitados cobrindo todas as 
fases do “ciclo de vida” do estudante na instituição (e.g. a admissão do estudante, a progressão, o 
reconhecimento e a certificação), que aplica de forma consistente. 

 

No âmbito deste padrão a instituição tem em consideração, nomeadamente, os seguintes aspetos: 

4.1.- As políticas de acesso e os procedimentos e critérios de admissão, implementados de forma 
consistente e transparente, incluindo a oferta de processos de indução à instituição e ao curso; 

4.2.- As condições e apoio para que os estudantes progridam normalmente nas suas carreiras 
académicas; 

4.3.- O estabelecimento de processos e ferramentas para a recolha, monitorização e atuação sobre 
informação relativa à progressão dos estudantes; 

4.4.- A adoção de procedimentos justos de reconhecimento de qualificações, períodos de estudos e 
aprendizagens prévias, incluindo aprendizagens informais e não-formais, em linha com os princípios 
da Convenção de Lisboa de 1997 sobre Equivalência de Períodos de Estudos Universitários; 

4.5.- A adoção de processos de certificação suficientemente elucidativos quanto aos resultados de 
aprendizagem alcançados e ao contexto, nível, conteúdos e estatuto dos estudos completados, 
designadamente pela emissão do Suplemento ao Diploma. 

 

Processo Acesso/Ingresso (PAI) 

Apresenta-se a caracterização do processo Acesso/Ingresso 
 

PROCESSO ACESSO/INGRESSO (PAI) 

ORIGEM 

ENTRADAS 
TIPO ENTRADAS ATIVIDADES 

DESTINO 

SAÍDAS 
TIPO SAÍDAS 

Estudante 

Necessidade de ingresso no ES 
Necessidade de creditações 

Necessidade de possuir estatutos T-E 
Necessidade de bolsa de estudo 

Necessidade de realizar a matrícula 
Calendário de acesso 

Regulamento  

PAI.01.00 – Procedimento de Acesso/ 
Ingresso 

Estudante 
Processo 
“Gestão 

Pedagógica” 

Matrícula no ISAVE 
e respetivos 

estatutos, bolsas 
Aluno matriculado 

em curso/UC´s 

PAI.02.00 – Procedimento Creditações 

PAI.03.00 – Procedimento Requisição 
do estatuto do TE 

PAI.04.00 - Procedimento Ação Social 

PAI.05.00 - Procedimento 
Matrícula/Renovação de Matrícula 
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Neste processo são estabelecidos os vários procedimentos para realizar as atividades: 
 
PAI.01.00 – Procedimento de Acesso/Ingresso  
Descreve as ações que devem ser desenvolvidas aquando do acesso/ingresso de um candidato pelas 
vias: concurso nacional de acesso, concurso maiores de 23, estudantes internacionais, concursos 
especiais, ingresso no CTeSP.  

 
PAI.02.00 – Procedimento Creditações  

Descreve as ações que devem ser desenvolvidas aquando da entrada de um pedido de creditação, quer 
por via de aprovação em UC´s em Instituições de Ensino Superior diferentes do ISAVE, quer por 
aprovação de UC´s no ISAVE, quer por experiência profissional. 
 
PAI.03.00 – Procedimento Requisição do estatuto do Trabalhador-Estudante 
Descreve as ações que devem ser desenvolvidas aquando da entrada de uma reqisição do estatuto de 
trabalhador estudante. 
 
PAI.04.00 – Procedimento Ação Social 
Descreve as ações que devem ser desenvolvidas aquando do pedido de Ação Social. 
 
PAI.05.00 – Procedimento Matrícula-Renovação de Matrícula 
Descreve as ações descrever as ações que devem ser desenvolvidas aquando matrícula ou renovação 
da matrícula. 
 
 
 

Referencial 5 – Monitorização contínua e revisão periódica dos cursos 
A instituição promove a monitorização e a revisão periódica dos seus cursos, de modo a assegurar que 
alcançam os objetivos para eles fixados e dão resposta às necessidades dos estudantes e da sociedade. 
As revisões efetuadas conduzem à melhoria contínua do curso e as ações planeadas ou executadas em 
resultado desse processo são comunicadas a todos os interessados.  
Os procedimentos de monitorização, avaliação e revisão dos cursos incluem a avaliação dos seguintes 
elementos:  
- Os conteúdos do programa à luz da investigação mais recente no domínio disciplinar em causa, 
assegurando a sua atualidade;  
- As novas necessidades da sociedade;  
- A carga de trabalho dos estudantes e as taxas de progressão e conclusão;  
- A eficácia dos procedimentos de avaliação dos estudantes;  
- As expectativas, necessidades e satisfação dos estudantes em relação ao curso;  
- O ambiente de aprendizagem e serviços de apoio aos estudantes e a sua adequação às necessidades 
do curso. 

 
Referencial 6 – Investigação e desenvolvimento  

A instituição está dotada de mecanismos para promover, avaliar e melhorar a atividade científica, 
tecnológica, artística e de desenvolvimento profissional de alto nível adequada à sua missão 
institucional.  
As políticas de investigação e desenvolvimento da instituição abordam, nomeadamente:  
- Mecanismos de institucionalização e gestão da investigação (Procedimentos e critérios para a criação, 
extinção e gestão de unidades de investigação e de unidades de interface, captação de financiamentos, 
incentivos à produção científica, ...);  
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- Mecanismos de articulação entre o ensino e a investigação, designadamente no que se refere ao 
contacto dos estudantes com atividades de investigação e inovação desde os primeiros anos;  
- Mecanismos de valorização económica do conhecimento;  
- Procedimentos de monitorização, avaliação e melhoria dos recursos humanos e materiais afetos à 
investigação e desenvolvimento, da produção científica, tecnológica e artística, dos resultados da 
valorização do conhecimento e dos resultados da articulação entre o ensino e a investigação. 

 
Referencial 7 – Colaboração interinstitucional e com a comunidade 

A instituição está dotada de mecanismos para promover, avaliar e melhorar a colaboração 
interinstitucional e com a comunidade, nomeadamente quanto ao seu contributo para o 
desenvolvimento regional e nacional.  
No âmbito das políticas de interação com o exterior, a instituição dispõe de procedimentos para 
promover, monitorizar, avaliar e melhorar as atividades de interface e ação externa, designadamente 
no que se refere:  
- À colaboração interinstitucional;  
- À prestação de serviços ao exterior;  
- À ação cultural, desportiva e artística no exterior;  
- À integração em projetos e parcerias nacionais;  
- Ao contributo para o desenvolvimento regional e nacional, adequado à missão institucional;  
- À obtenção de receitas próprias através da atividade desenvolvida. 

 
Referencial 8 – Internacionalização 

A instituição está dotada de mecanismos para promover, avaliar e melhorar as suas atividades de 
cooperação internacional.  
No âmbito das suas políticas de internacionalização, a instituição definiu procedimentos para 
promover, monitorizar, avaliar e melhorar as atividades de índole internacional, designadamente as 
relativas:  
- À participação/coordenação em atividades internacionais de educação e formação;  
- À participação/coordenação em projetos internacionais de investigação;  
- À mobilidade de estudantes, docentes e pessoal não-docente. 
 
 
3.3. Vetor 3. Garantia da qualidade na gestão dos recursos e serviços de apoio 

 
Referencial 9 – Recursos humanos 

A instituição conta com mecanismos apropriados, aplicados de forma justa e transparente, para 
assegurar que o recrutamento, gestão e formação do seu pessoal docente e pessoal não-docente se 
efetua com as devidas garantias de qualificação e competência para que possam cumprir com eficácia 
as funções que lhes são próprias. 
 
O papel dos docentes é essencial para um ensino de qualidade que fomente a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências. O papel do pessoal não-docente é igualmente crucial nos 
serviços de apoio aos estudantes. Tendo em consideração que a diversificação dos corpos discentes e 
uma maior focagem nos objetivos de aprendizagem requerem um ensino mais centrado no estudante, 
que se repercute também em mudanças no papel dos docentes, a instituição proporciona aos seus 
docentes um ambiente favorecedor de um desempenho eficaz nestes novos contextos, 
designadamente quanto aos seguintes aspetos:  
- Adoção e aplicação de processos claros, transparentes e justos de recrutamento e condições de 
emprego que reconheçam a importância do ensino;  
- Promoção e oferta de oportunidades de desenvolvimento profissional;  
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- Incentivar a que a atividade académica promova a ligação entre educação e investigação;  
- Encorajar a inovação nos métodos de ensino e o uso de novas tecnologias.  
Compete à instituição a responsabilidade primeira pela qualidade do desempenho do seu pessoal. 
Nesse sentido, a instituição:  
- Dispõe de normas e procedimentos para a recolha e tratamento de informação relativa às 
competências e aos resultados da atuação do pessoal docente e pessoal não-docente, com vista à 
avaliação de desempenho, à formação, à promoção e ao reconhecimento do mérito;  
- Dotou-se de procedimentos para regular e garantir os correspondentes processos de tomada de 
decisão, implementação e follow-up. 

 
 
Referencial 10– Recursos materiais e serviços 

A instituição está dotada de mecanismos que lhe permitem planear, gerir e melhorar os serviços e 
recursos materiais com vista ao desenvolvimento adequado das aprendizagens dos estudantes e 
demais atividades científico-pedagógicas.  
Com esta finalidade, a instituição:  
- Disponibiliza uma variedade de recursos de apoio às aprendizagens, desde recursos físicos 
(instalações, bibliotecas, recursos TIC, equipamentos pedagógicos e científicos, …, incluindo aspetos 
relacionados com a segurança e o meio ambiente, bem como com necessidades específicas de 
estudantes portadores de deficiência) a apoio de tutoria, supervisão e aconselhamento, promovendo 
a respetiva publicitação junto aos estudantes;  
- Tem em consideração as necessidades de grupos específicos, como sejam os estudantes em tempo 
parcial ou empregados, os estudantes internacionais e os estudantes portadores de deficiência;  
- Dispõe de mecanismos que permitem a recolha e análise de informação relativa à manutenção, 
gestão e adequação dos recursos materiais e serviços de apoio;  
- Dotou-se de procedimentos para regular e garantir os correspondentes processos de tomada de 
decisão, implementação e follow-up. 

 

 
3.4.Vetor 4. Gestão e publicitação da informação 
 

Referencial 11 – Gestão da informação 
A instituição está dotada de mecanismos que permitem garantir a recolha, análise e utilização dos 
resultados e de outra informação relevante para a gestão eficaz dos cursos e demais atividades.  
Neste âmbito, a instituição: 
- Dispõe de mecanismos que permitem obter informação sobre as necessidades e expectativas das 
diferentes partes interessadas em relação à qualidade das formações e serviços oferecidos;  
- Conta com sistemas de recolha de informação fiável para o levantamento de resultados e outros 
dados e indicadores relevantes, que incluem, nomeadamente (cf. orientações do padrão 1.7 dos ESG):  
• Indicadores-chave de desempenho;  
• O perfil da população estudantil;  
• As taxas de progressão, sucesso e abandono dos estudantes;  
• A satisfação dos estudantes com os seus cursos;  
• Os recursos de aprendizagem e apoio aos estudantes disponíveis;  
• A empregabilidade e percursos profissionais dos graduados.  
- Definiu procedimentos para regular e garantir os processos de tomada de decisão relacionados com 
a utilização dos resultados, bem como as estratégias de atuação para a melhoria dos processos e 
resultados e o correspondente follow-up;  
- Dispõe de formas de envolvimento das partes interessadas, designadamente estudantes e pessoal 
docente e não-docente, na aferição, análise e melhoria dos resultados.  
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Referencial 12 – Informação pública 
A instituição está dotada de mecanismos que permitem a publicação de informação clara, precisa, 
objetiva, atualizada, imparcial e facilmente acessível acerca das atividades que desenvolve.  
Para este efeito, a instituição estabeleceu procedimentos para a prestação regular de informação 
pública acerca de um conjunto pré-definido de dados e resultados. De acordo com as orientações 
contidas no artigo 162º, nº 2, do RJIES, no artigo 18º, alínea e) ii), da Lei nº 38/2007 e nas orientações 
do padrão 1.8 dos ESG, a informação a publicitar deverá incluir, nomeadamente:  
- A missão e objetivos da instituição, os seus estatutos e regulamentos, bem como os das unidades 
orgânicas que a constituem;  
- A oferta formativa;  
- Os objetivos de aprendizagem e qualificações conferidas, e as perspetivas de empregabilidade, em 
relação a cada curso;  
- A qualificação do pessoal docente e o seu regime de vínculo à instituição e de prestação de serviços;  
- As políticas de acesso e orientação dos estudantes;  
- A planificação dos cursos;  
- As metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação dos estudantes;  
- As oportunidades de mobilidade;  
- Os direitos e deveres dos estudantes;  
- Os serviços de ação social escolar;  
- Os mecanismos para lidar com reclamações e sugestões;  
- O acesso aos recursos materiais e serviços de apoio ao ensino;  
- Os resultados do ensino, expressos nos resultados académicos, de inserção laboral (incluindo a 
monitorização do trajeto dos seus diplomados por um período razoável de tempo, na perspetiva da 
empregabilidade) e de grau de satisfação das partes interessadas;  
- As políticas de garantia interna da qualidade, títulos de acreditação e resultados da avaliação da 
instituição e dos seus ciclos de estudos. 

 
 

3.5. Vetor 5. Avaliação externa periódica 
 
Referencial 13 – Caracter cíclico da garantia externa da qualidade 
 

A instituição submete-se a processos de avaliação externa periódica, em linha com os padrões e 
orientações Europeus para o Ensino Superior (ESG). 

A avaliação externa, para além de oferecer informação validada que assegura à instituição e ao público 
a qualidade das atividades desenvolvidas no ISAVE, verifica a eficácia do sistema interno de garantia 
da qualidade, atua como catalisador da melhoria e oferece novas perspetivas à instituição. Essa 
avaliação: 

- Tem em consideração os requisitos do quadro legislativo nacional aplicável ao ensino superior e à sua 
avaliação; 

- Explicita e tem em consideração o progresso feito desde a avaliação externa anterior. 
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