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Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Auditoria elaborado pela Comissão de Avaliação Externa
relativamente à unidade orgânica Instituto Politécnico Da Guarda
2. a/o Instituto Politécnico Da Guarda
3. decide: Apresentar pronúncia
4. Pronúncia (Português):
Exma. Senhora Presidente da CAE,

No seguimento da análise do relatório em apreço, vimos agradecer os pertinentes e relevantes
comentários/sugestões/recomendações e condições apresentados pela CAE, nesta versão preliminar
do relatório de avaliação do processo ASIGQ20 IPG. Todas as observações mereceram a melhor
atenção da nossa parte. Em particular, estamos gratos pela conclusão de que o SIGQ auditado
cumpre os requisitos mínimos para a sua certificação, apesar de sujeito a condições, que
compreendemos e assumimos para a melhoria da nossa IES.

Assim, refletimos exaustivamente sobre todas as recomendações apresentadas (ponto 4 do
relatório), expondo abaixo o nosso compromisso com a sua consideração na nossa ação pela
qualidade no IPG. De seguida, procedemos a alterações relativas às condições a cumprir de imediato
(ponto 6.2 - I), na expectativa de termos correspondido ao requerido. Também se pretende
responder, o melhor possível, pela aceitação das condições solicitadas a 1 ano (ponto 6.2 - II), que
permitirá uma melhoria do sistema a nível conjuntural e também estrutural. Em conformidade,
emite-se esta pronúncia com os esclarecimentos e as apreciações seguintes. 

No âmbito do ponto 2. Apreciação do grau de desenvolvimento do sistema interno de garantia da
qualidade, considera-se haver um certo paralelismo entre a autoavaliação pelo IPG e a avaliação
feita pela CAE, pois existe um bom nível de correspondência entre os níveis de desenvolvimento
estimados na IES e a apreciação feita pela CAE em 9 vertentes dos referenciais da A3ES. Apenas se
verifica alguma diferença na vertente das políticas de gestão do pessoal, na qual a CAE considera
um nível de desenvolvimento substancial, acima do estimado (parcial) pelo IPG, e na dimensão de
acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do sistema de garantia da qualidade, cuja
apreciação de parcial pela CAE fica abaixo do estimado (substancial) na IES. De facto, também se
refere que o Plano Estratégico (PE) 2019-2022, recentemente aprovado, após um longo período de
discussão, pretende ser um instrumento da incorporação da política da qualidade na estratégia atual
da instituição e o seu devido alinhamento com todos os referenciais da A3ES. Em geral, nos vários
domínios de análise deste ponto 2, a CAE apresenta uma exposição muito objetiva com base nos
dados disponibilizados no RAA, recolhidos antes da visita e, ainda, durante a visita, pelo que
consideramos tratar-se de uma exposição muito completa e pedagógica, que vai permitir ao IPG ter
um guião para o trabalho a desenvolver no âmbito da qualidade.

No seguimento deste enquadramento da pronúncia, apresentamos a nossa análise aos vários pontos
das recomendações para melhoria do sistema no anexo.

Estamos ao dispor para qualquer informação complementar.
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5. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos



 
 

Pronúncia sobre o Relatório Preliminar da CAE (ASIGQ_20_00017) 

4.1. Recomendações essenciais – aspectos a requerer acção correctiva 
 
No que diz respeito genericamente ao SIGQ, a CAE recomenda ao IPG: 
• Rever a curto prazo o seu sistema interno de garantia de qualidade e dos respetivos instrumentos, dinamizando alguns órgãos menos ativos 
na atualidade e clarificando as suas funções, motivando e mobilizando docentes e serviços num esforço conjunto de revitalização e modernização 
do sistema no seu todo, assim como do seu funcionamento eficaz. 
• Dotar o CAQ e o GAQ de instrumentos para a monitorização regular e sistemática do sistema na ótica da melhoria do desempenho da instituição. 
• Colocar em prática a monitorização regular e qualitativa dos resultados dos questionários de satisfação aplicados às partes interessadas sobre 
as áreas e serviços do IPG, com identificação de medidas de melhoria, nomeadamente no que diz respeito às áreas cobertas pela ação social e 
ao acolhimento e integração de estudantes, tanto nacionais como internacionais, nomeadamente os oriundos dos PALOP. 
 
Agradece-se estas 3 apreciações oportunas para melhorar e valorizar o SIGQ do IPG e a sua estrutura de suporte (CAQ, GTQ e GAQ), bem 
como a mobilização de todos os colaboradores em todos os serviços (UO e UF) com vista à melhoria do desempenho do IPG e à sua 
sustentabilidade e competitividade. Também é pertinente a atenção às necessidades de diferentes públicos estudantis nas diversas dimensões, 
que devem ser diagnosticadas, tratadas e monitorizadas, de modo a minimizar as dificuldades identificadas. 
 
Nas vertentes específicas, a CAE apresenta 5 recomendações em 1. Ensino. 
Da sua análise pretende-se assumir: 
• o modelo geral de relatório de unidade curricular e de ciclo de estudos; 
• os relatórios de todos os cursos, com identificação dos aspetos a melhorar e definição de um plano para a sua monitorização; 
• os mecanismos eficientes de acolhimento e integração institucional dos estudantes, nomeadamente dos estudantes deslocados; 
• o necessário seguimento aos resultados dos inquéritos de satisfação sobre os serviços prestados; 
• o conhecimento pelos estudantes dos resultados globais dos inquéritos pedagógicos e das medidas tomadas pelos órgãos competentes para 
ultrapassar eventuais dificuldades detetadas. 
 
Refere-se ainda que, no ponto 2.2.1.1 No ensino e aprendizagem, a CAE recomenda a atualização e melhoria de vários documentos. De facto, 
existe procedimento relativo ao ingresso nos 2ºs ciclos, e consequente Procedimento de matrícula/inscrição de estudantes (Código EA/02-02), 
também datado de 2011, tem efetivamente de ser ajustado ao atual Regulamento dos Cursos de Mestrado do IPG de 2020, pelo que 
agradecemos esta recomendação. A necessidade de alteração de procedimentos referentes a CTeSP, decorrente das alterações legislativas 
mais recentes, conduziu a um amplo trabalho no GAQ para a definição do Procedimento de Ensino e Financiamento dos CTeSP (EAA/11-01). 
 
A CAE apresenta 4 recomendações em 2. Investigação. 
Do seu estudo pretende-se adotar: 
• uma política bem definida para a área da investigação, mais ligada ao SIGQ e aos referenciais da A3ES; 
• o reforço da qualidade da investigação na UDI; 
• as medidas para o maior envolvimento dos docentes e os melhores resultados na investigação; 
• a maior articulação entre o ensino e a investigação, com maior envolvimento de estudantes em atividades e projetos de investigação e 
desenvolvimento. 
 
Em 3. Internacionalização, a CAE pretende a melhoria dos mecanismos de acolhimento e integração dos estudantes internacionais, com 
acompanhamento e planos de melhoria dessa integração. Neste contexto reconhece-se um apoio objetivo do GMC aos estudantes em 
mobilidade, porém reconhece-se a oportunidade de um plano de melhoria para o acolhimento e a integração de estudantes internacionais, 
sobretudo oriundos dos PALOP, apesar de existir o Serviço de Mediação Intercultural, que tem sido importante neste âmbito. 
 
4. Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade. A recomendação de monitorizar os resultados das parcerias existentes e identificar 
novas parcerias estratégicas é muito útil, de modo a reforçar o binómio ensino-investigação no IPG e a definir redes estratégicas de acordo com 
os objetivos definidos no PE. 
 
A CAE apresenta na Política de Gestão de Pessoal (5) 3 pontos de melhoria. 
Do seu estudo pretende-se assumir: 
• um plano de qualificação do pessoal docente e não docente, tendo em vista a melhoria das suas competências científico-técnicas e desempenho 
profissional, a partir do diagnóstico e com vista às exigências futuras na nossa IES; 
• um estudo das necessidades de formação que permitam a melhoria do desempenho profissional e a motivação dos trabalhadores, de modo a 
ajudar à definição do plano anual de formação de RH; 
• a avaliação de desempenho e os mecanismos de promoção e valorização do mérito como instrumentos de desenvolvimento de carreira no IPG. 
 
Em 6. Serviços de Apoio, a CAE releva: 
• planos de atividades anuais de UO e UF alinhados com o Plano do IPG e QUAR, com reflexão crítica e identificação de ações de melhoria; 
• a colaboração horizontal entre serviços, nomeadamente das UO, partilhando e incorporando exemplos de boas práticas profissionais; 
• mecanismos que promovam uma forte e clara complementaridade entre a biblioteca física e a virtual, assim como o funcionamento da biblioteca 
à hora de almoço, para potenciar o estudo dos estudantes; 
• o GESP como estrutura transversal para todo o IPG, alargando a sua área de atuação para poder monitorizar o percurso dos diplomados no 
mercado de trabalho e produzir indicadores e estudos sobre a relação (ou não) do seu desempenho com a formação obtida no IPG. 



 
 

 
No ponto 7. Sistema de Informação, destaca-se: 
• um plano estruturado para a implementação da interoperabilidade entre plataformas, em particular para a incorporação do Moodle no SIGARRA, 
que é muito vantajoso; 
• a informação obtida nas distintas plataformas seja mais coerente, complementar, facilmente acessível às partes interessadas e alinhada com 
o SIGQ. 
• a necessidade do próprio sistema realizar o tratamento automático dos dados relevantes, para fácil e ágil disponibilização aos órgãos de gestão, 
aos docentes e aos estudantes. 
 
No seguimento desta análise sistemática de todas as medidas apresentadas pela CAE, quer as gerais, quer as referentes aos 7 pontos, 
assumimos serem essenciais à melhoria do SIGQ e, consequentemente, do funcionamento do IPG, pelo que gostaríamos de realçar que o 
exposto nesta pronúncia nos servirá também de útil guião para o trabalho a realizar no âmbito da qualidade e envolvendo todos os serviços (UO 
e UF) neste processo de transformação e resiliência. 
 
6.2. Condições a serem cumpridas e respetiva calendarização, no caso de ser proposta uma decisão de certificação condicional 
 
Especificamente no ponto I – A cumprir de imediato 
 
 1. Divulgar no Portal institucional, em acesso aberto e de fácil consulta, a seguinte informação, para cada alínea: 
a. Relatórios de autoavaliação e de avaliação externa dos ciclos de estudos nas respetivas páginas, o seu registo pela DGES e prazos 
de acreditação. 
Informa-se que se procedeu em conformidade para todos os CE (1º e 2º ciclos), estando centralizados numa página da Qualidade IPG. 
Link: https://www.qualidade.ipg.pt/sigqpastas.aspx?itemid=42 
Ex. Licenciatura em Farmácia na página do IPG. 
Link: http://www.ipg.pt/website/ensino_licenciatura.aspx?id=21&curso=Farm%C3%A1cia 
 
b. Relatório de autoavaliação realizado no âmbito da avaliação institucional, para cumprir a exigência do artigo 16º da Lei38/2007. 
A informação está disponibilizada na PÁGINA DA QUALIDADE IPG, concretamente no separador Avaliação e Acreditação > Avaliação 
Institucional. 
Link: https://www.qualidade.ipg.pt/sigqpastas.aspx?itemid=332 
 
c. Planos e Relatórios Anuais de Atividades do IPG. 
A informação disponibiliza-se na página do IPG, concretamente no separador O Instituto > Documentos > Planos e Relatórios de Atividade. 
Link:http://www.ipg.pt/website/documentos.aspx?idcat=2&categoria=Planos%20e%20Relat%c3%b3rios%20de%20Atividades 
 
d. Identificação do corpo docente, incluindo a sua qualificação e vínculo à instituição, nos termos da alínea e) do nº 2 do artigo 162º da 
Lei nº 62/2007 e da alínea e) ii) do artigo 18º da Lei 38/2007 e das orientações constantes do padrão 1.8 dos ESG e respetivos Referenciais 
da A3ES. 
Informa-se que se procedeu à introdução da listagem do corpo docente no Portal do IPG. 
Link:http://www.ipg.pt/website/ipg_corpodocente.aspx?idcat=21&categoria=Corpo%20Docente 
 
e. Índices de aproveitamento e de insucesso escolar das UC, conforme previsto na alínea j) do nº 2 do artigo 162º da Lei nº62/2007. 
Neste âmbito legal apresenta-se a listagem para as licenciaturas (2011 a 2019) e os mestrados (2011 a 2019) do IPG, nas respetivas fontes 
oficiais. Relativamente a índices de aproveitamento e de insucesso escolar das UC, indica-se que estes dados são expostos e analisados nos 
RDC, que são validados pelos órgãos da respetiva Escola e serão submetidos (feito upload) pelos Diretores de Curso para ficarem disponíveis 
na página do respetivo curso na SIGARRA, para consulta e download por docentes ou discentes dessa comunidade académica do CE em apreço. 
 
Esta informação já está disponível na página Qualidade IPG. 
Link: https://www.qualidade.ipg.pt/sigqpastas.aspx?itemid=444 
 
f. Dados sobre a empregabilidade dos diplomados do IPG. 
Esta informação está disponível na página da Qualidade IPG. 

Link: https://www.qualidade.ipg.pt/sigqpastas.aspx?itemid=626 

Ex. Licenciatura em Farmácia na página do IPG. 

 Link: http://www.ipg.pt/website/ensino_licenciatura.aspx?id=21&curso=Farm%C3%A1cia 

Link: https://www.qualidade.ipg.pt/sigqpastas.aspx?itemid=652 
 
No que concerne ao ponto 2. Definir um Plano de Ação para o próximo ciclo de funcionamento do Conselho de Avaliação e Qualidade 
(CAQ), que contempla as seguintes alíneas: a. Objetivos; b. Metas e indicadores; c. Calendário de implementação; d. Modos de acompanhamento 
e monitorização. 



 
 

Indica-se que este Plano de Ação plurianual foi aprovado em reunião do CAQ em 24 de fevereiro de 2021 para o ciclo de funcionamento deste 
órgão (2021-24), pretendendo rever todo o sistema nos próximos 2 anos e garantindo uma monitorização contínua até final do quadriénio em 
apreço. Este plano pode ser consultado na página Qualidade IPG no separador Política da Qualidade > Documentos Estratégicos: 
Link: https://www.qualidade.ipg.pt/Documentos/PA%20CAQ%202021-22.pdf 
 
Na análise do ponto 3. Diferenciar e clarificar o âmbito das funções do CAQ, do GAQ e (se for operacionalizada) da Comissão de 
Acompanhamento, com estabelecimento de critérios que explicitem: a. Modos de auscultação e participação de estudantes; b. Modos 
de produção de provas documentais relativas a procedimentos e práticas instituídas para a promoção da melhoria da qualidade nas 
áreas de missão e nos serviços do IPG; c. Modos de participação das Escolas, dos Serviços e da UDI no SIGQ. 
 
Informa-se que o Despacho n.º 18-P.IPG-2021 de 15 de fevereiro de 2021 definiu a criação do Grupo de Trabalho para a Qualidade (GTQ) do 
IPG, também por necessidade de serviço, sobretudo para diferenciar e clarificar o âmbito das funções do CAQ, do GAQ e (se for operacionalizada) 
da Comissão de Acompanhamento (segundo a CAE da A3ES no âmbito da ASIGQ20). Neste âmbito indica-se que o GTQ será uma estrutura 
orgânica e flexível com vista a apoiar em atividades específicas a desenvolver no âmbito do GAQ, nas quais seja essencial uma aferição de 
processos planeados, que envolva a auscultação e participação de perspetivas, interesses e, ainda, modos de participação das Escolas, dos 
Serviços e da UDI no SIGQ. Nas suas atribuições incluem-se, designadamente: colaborar na construção e revisão de procedimentos e processos 
de qualidade; dinamizar a implementação das boas práticas da qualidade na respetiva UO ou UF, tendo por base a política da qualidade do IPG; 
reportar a informação ao GAQ sobre eventuais situações de não conformidade na UO ou UF, no sentido de promover a melhoria contínua; 
contribuir para avaliar e monitorizar, continuamente, os processos de melhoria nas respetivas UO e/ou UF. Assim, a indicação dos membros 
deste grupo de trabalho pretendeu ser representativa das estruturas atrás referidas, pelo que se nomeou: Carolina Júlia Félix Vila-Chã, pela 
ESECD; Maximiano José Prata Ribeiro, pela ESS; Joaquim Manuel Pereira Mateus, pela ESTG; Ricardo Jorge da Costa Guerra, pela ESTH; 
Maria Cristina Videira Castro, pela UDI; Susana Maria Beça Pereira, pelo GMC e restantes UF.  
A informação está disponível na página da Qualidade IPG:  
Link: https://www.qualidade.ipg.pt/sigqpastas.aspx?itemid=682 
 
Informa-se ainda que na reunião do CAQ, em 24 de fevereiro de 2021, se aprovou um novo modelo de inquérito pedagógico para estudantes e 
de RFUC para docentes, contando com o contributo de aferição por parte dos membros do GTQ, que reuniu para este efeito com os membros 
do GAQ no dia 22 de fevereiro de 2021. Este foi um exercício que permitiu compreender o trabalho complementar entre estas 2 estruturas de 
apoio à estratégia e política de qualidade do IPG. Esta referência é importante dado que a CAE indica em 4. Criar modelos de RFUC e de RDC 
que incluam, além de todos os indicadores relevantes, a obrigatoriedade de análises críticas com identificação de medidas e ações que permitam 
a correção de eventuais deficiências e a melhoria da sua qualidade. Nas páginas 4 e 5 também refere que o Relatório da UC assenta fortemente 
nos resultados do questionário aplicado aos estudantes (inclusive em UCs de estágio e de ensino clínico), mas a taxa de resposta é muito baixa 
e, por isso, nem sempre permite retirar informação relevante ou mesmo válida. Assim, estes 2 instrumentos de recolha e sistematização de dados 
sobre as UC urgiam na sua melhoria, daí ter sido proposta a validação destas 2 novas propostas ao CAQ. 
 
a. Modos de auscultação e participação de estudantes 
Neste novo modelo de articulação entre as 3 estruturas, verifica-se um reforço da auscultação e participação de estudantes, quer diretamente 
no CAQ quer de forma indireta através dos representantes dirigentes e docentes das UO (GTQ e CAQ). 
 
b. Modos de produção de provas documentais relativas a procedimentos e práticas instituídas para a promoção da melhoria da 
qualidade nas áreas de missão e nos serviços do IPG 
A documentação é partilhada entre as diversas estruturas num processo bottom-up. Ou seja, as propostas do GAQ são apresentadas ao GTQ 
para análise e melhoria, reforçando os contributos de docentes (UO) e de não docentes (UF), nos respetivos processos, envolvendo mais estas 
estruturas essenciais numa abordagem integral da qualidade. As propostas resultantes desta melhoria sobem ao CAQ para análise e validação 
institucional e, no seguimento, serão adotados os procedimentos, processos, e demais instrumentos, num processo inverso (top-down), com 
vista à adoção das melhores e mais atuais boas práticas, que foram formalizadas no Órgão competente. Todos os documentos serão 
disponibilizados na plataforma Weemake, para além dos novos serem sempre dados a conhecer pelos fluxos formais instituídos, do geral para 
o particular, seja nas UO seja nas UF. 
 
c. Modos de participação das Escolas, dos Serviços e da UDI no SIGQ. 
A participação de todos (dirigentes, docentes, investigadores e não docentes) é um pressuposto da adoção da qualidade numa organização. 
Assim, a atuação desta nova arquitetura para a qualidade no IPG pretende uma abordagem transversal, pedindo todos os contributos para a 
melhoria do SIGQ em cada uma das suas partes e, ao mesmo tempo, procurando ter uma ação análoga de aplicação transversal dos princípios 
pela qualidade a todas as Escolas e UF. Este princípio foi muito importante para a escolha dos 6 elementos do GTQ, quer representa as 4 UO 
de Ensino, a UDI e as restantes UF, que possuem diferentes funções, mas contribuem, de modo complementar, para os objetivos da IES. 
 
6.2. Especificamente no ponto II – A cumprir no prazo de um ano 
 
Nesta pronúncia assumem-se também as condições a cumprir no prazo de 1 ano no processo ASIGQ20 do IPG. Assim, ainda neste ano de 2021 
será fundamental responder de forma objetiva aos 11 pontos abaixo indicados, que foram expressos pela CAE da A3ES:  
1. Rever e atualizar o Manual da Qualidade (MQ), alinhado com o novo PE do IPG, assim como o documento de Política para a Garantia da 
Qualidade; 



 
 

2. Rever todo o SIGQ, para atualizar e operacionalizar, de acordo com o MQ, os procedimentos e instrumentos de suporte à melhoria contínua 
dos processos, em particular os que se prendem com as áreas de missão do IPG, enquadrando-os de modo mais claro e sistémico nos 
referenciais da A3ES; 
3. Tornar efetiva e evidenciar formalmente a participação de todas as partes envolvidas no SIGQ, instituindo mecanismos de auscultação regular 
de todas as partes interessadas, em especial dos estudantes (inclusive sobre as áreas cobertas pela ação social) e dos diplomados sobre a sua 
inserção no mercado de trabalho; 
4. Criar modelos de RFUC e de RDC que incluam, além de todos os indicadores relevantes, a obrigatoriedade de análises críticas com 
identificação de medidas e ações que permitam a correção de eventuais deficiências e a melhoria da sua qualidade; 
5. Incluir nos relatórios de atividades anuais informação relativa à empregabilidade dos CE, conforme exigência legal (al. h do art.º 159 da Lei nº 
62/2007); 
6. Definir procedimentos que garantam a disponibilização, antes das matrículas e/ou inscrições, das informações relevantes do GFUC, 
nomeadamente dos objetivos, programa e bibliografia; 
7. Instituir Planos Anuais de Formação Docente e Não Docente do IPG e definir procedimentos para a sua monitorização; 
8. Instituir a prática regular de elaboração, pelos serviços de apoio, dos respetivos Planos e Relatórios de Atividades anuais, com monitorização 
das ações de melhoria; 
9. Reorganizar o Portal institucional para tornar mais facilmente acessível a informação relevante para as partes interessadas, internas e externas, 
suprindo as deficiências na sua organização; 
10. Melhorar a rede de Internet do campus (Eduroam) para dar resposta às necessidades crescentes dos recursos e usos digitais, assim como 
para as exigências do SIGQ;  
11. Garantir o acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do SIGQ, com eventual reestruturação do modelo do Balanço Anual da 
Qualidade, para que ele seja um efetivo suporte ao processo de melhoria contínua. 
  



 
 

Pronouncement on the External Evaluation Commission (CAE) Preliminary Report (ASIGQ_20_00017) 
 
4.1. Recommendations considered being essential (issues requiring corrective action) 
 
Regarding the IQAS, in a global perspective, EAC recommends to IPG: 
• Review in short time the internal quality assurance system and its instruments, streamlining some less active bodies today and clarifying their 
functions, motivating and mobilizing teachers and services in a joint effort to revitalize and modernize the system as a whole, as well as its effective 
functioning. 
• Provide the CAQ and GAQ with instruments for regular and systematic monitoring of the system, in order to improve the institution's performance. 
• Put into practice the regular and qualitative monitoring of the outcomes of the satisfaction questionnaires applied to stakeholders on the areas 
and services of IPG, with identification of improvement measures, namely with regard to the areas covered by social action and the reception and 
integration students, both national and international, namely those from the PALOP countries. 
 
We appreciate these 3 opportune assessments to improve and enhance the IPG's IQAS and its support structure (CAQ, GTQ and GAQ), as well 
as the mobilization of all employees in all services (OU and UF) with a view to improving performance of the IPG and its sustainability and 
competitiveness. It is also relevant to pay attention to the needs of different student audiences in the different dimensions, which must be 
diagnosed, treated and monitored, in order to minimize the difficulties identified. 
 
In specific aspects, CAE presents 5 recommendations in 1.Teaching. 
Its analysis is intended to assume: 
• the general report model for the course unit and study cycle; 
• reports on all courses, identifying aspects to improve and defining a plan for their monitoring; 
• efficient mechanisms for the reception and institutional integration of students, namely displaced students; 
• the necessary follow-up to the results of satisfaction surveys on the services provided; 
• students' knowledge of the overall results of the pedagogical inquiries and of the measures taken by the responsible services and offices to 
overcome any difficulties detected. 
 
It is also noted that, in point 2.2.1.1 In the teaching and learning process, CAE recommends updating and improving several documents. In fact, 
there is a procedure for entering the 2nd cycles, and the consequent student enrollment / enrollment procedure (Code EA / 02-02),  dated 2011, 
must effectively be adjusted to the current IPG Master Course Regulation of 2020, so we appreciate this recommendation. The need to change 
procedures related to the higher technical and professional courses (Portuguese CTeSP), resulting from the most recent legislative changes, led 
to extensive work in GAQ to define the Teaching and Financing Procedure for those courses (EAA / 11-01). 
 
CAE makes 4 recommendations in point 2. Research. 
It intends to adopt: 
• a well-defined policy for the research area, more linked to the IQAS and the A3ES benchmarks; 
• enhancing the quality of research in the Research Unit for Inland Development of IPG; 
• measures for the greater involvement of teachers and the best results in research; 
• greater articulation between teaching and research, with greater involvement of students in research and development activities and projects. 
 
In point 3. Internationalization, CAE intends to improve the reception and integration mechanisms of international students, with monitoring 
strategies and plans to improve this integration. In this context, the International Mobility Office’s objective support for mobile students is 
recognized, but the opportunity for an improvement plan for the reception and integration of international students, especially from Portuguese 
Speaking Countries, is recognized, despite the existence of the Intercultural Mediation Service, that has been important in this area. 
 
4. Interinstitutional and Community collaboration. The recommendation to monitor the results of existing partnerships and identify new 
strategic partnerships is very useful, in order to reinforce the teaching-research binomial at IPG and to define strategic networks according to the 
objectives defined in the Study Plan. 
 
CAE presents in the Personnel Management Policy (5) 3 points for improvement. 
We are committed to work on : 
• a plan for the qualification of teaching and non-teaching staff, with a view to improving their scientific-technical skills and professional 
performance, based on the diagnosis and with a view to future requirements in our HEI; 
• a study of training needs that allows the improvement of professional performance and the motivation of workers, in order to help define the 
annual HR training plan; 
• performance evaluation and mechanisms for promoting and valuing merit as instruments for career development at IPG. 
 
In 6. Support Services, CAE highlights: 
• The annual activity plans of IPG’s Schools aligned with the IPG and QUAR Plan, with critical reflection and identification of improvement actions; 
• straight collaboration between services, particularly among IPG’s Schools, sharing and incorporating examples of good professional practices; 
• mechanisms that promote a strong and clear complementarity between the physical and the virtual library, as well as the operation of the library 
at lunchtime, to enhance the study of students; 



 
 

• Internship and job market Office (Portuguese GESP) as a transversal structure for the entire IPG, expanding its area of activity to be able to 
monitor the path of graduates in the labor market and produce indicators and studies on the relationship (or not) of their performance with the 
training obtained at IPG. 
 
In point 7. Information System, we highlight: 
• a structured plan for the implementation of interoperability between platforms, in particular for the incorporation of Moodle in SIGARRA, which is 
very advantageous; 
• the information obtained in the different platforms is more coherent, complementary, easily accessible to interested parties and aligned with the 
IQAS. 
• the need for the system itself to carry out automatic processing of the relevant data, for easy and agile availability to management staff, teachers 
and students. 
 
Following this systematic analysis of all improvement measures presented by CAE, both general and those referring to the 7 points, we assume 
that they are essential to the improvement of the IQAS and, consequently, to the functioning of the IPG, so we would like to emphasize that the 
exposed in this document will also serve as a useful guide for the work to be carried out in the scope of quality, involving all services in this process 
of transformation and resilience. 
 
6.2. Conditions to be met by the institution and the corresponding deadline, in case a conditional certification is proposed 
 
Specifically in point I - To be immediately fulfilled  
 
1. Disseminate on the institutional Portal, in open access and easy to consult, the following information, for each item: 
a. Self-assessment and external assessment reports of study cycles on the respective sites, their registration by DGES and 
accreditation deadlines. 
We inform that it was carried out in compliance for all Study Cycles (1st and 2nd cycles), being centralized in an IPG Quality site. 
Link: https://www.qualidade.ipg.pt/sigqpastas.aspx?itemid=42 
Ex. Licenciatura em Farmácia na página do IPG. 
Link: http://www.ipg.pt/website/ensino_licenciatura.aspx?id=21&curso=Farm%C3%A1cia 
 
b. Self-assessment report carried out within the scope of institutional assessment, to comply with the requirement of article 16 of Law 
38/2007. 
The information is available on the IPG QUALITY site, specifically on the Evaluation and Accreditation> Institutional Evaluation tab. 
Link: https://www.qualidade.ipg.pt/sigqpastas.aspx?itemid=332 
 
c. Planos e Relatórios Anuais de Atividades do IPG. 
A informação disponibiliza-se na página do IPG, concretamente no separador O Instituto > Documentos > Planos e Relatórios de Atividade. 
 
c. IPG Annual Activity Plans and Reports. 
The information is available on the IPG site, specifically on the tab The Institute> Documents> Plans and Activity Reports. 
Link:http://www.ipg.pt/website/documentos.aspx?idcat=2&categoria=Planos%20e%20Relat%c3%b3rios%20de%20Atividades 
 
d. Identification of the teaching staff, including their qualification and link to the institution, pursuant to point e) of number 2 of article 
162 of Law no. 62/2007 and point e) ii) of article 18 of Law 38/2007 and the guidelines contained in standard 1.8 of the ESG and the 
respective A3ES Referential. 
Please note that the list of faculty members was added to the IPG Portal. 
Link:http://www.ipg.pt/website/ipg_corpodocente.aspx?idcat=21&categoria=Corpo%20Docente 
 
e. Curricular Unit achievement and failure rates, as provided for in point j) of no. 2 of article 162 of Law no. 62/2007. 
 
Within this legal scope, the list for IPG degrees (2011 to 2019) and master degrees (2011 to 2019) is presented, in the respective official sources. 
With regard to CU achievement and failure rates, it is indicated that these data are exposed and analyzed in the DRC, which are validated by the 
bodies of the respective School and will be submitted (uploaded) by the Course Directors to be available on the respective course at SIGARRA, 
for consultation and download by professors or students of that academic community of the Study Cycle in question. 
 
This information is already available on the IPG Quality site. 
 
Link: https://www.qualidade.ipg.pt/sigqpastas.aspx?itemid=444 
 
f. Data on the employability of IPG graduates. 

This information is available on the IPG Quality site. 

Link: https://www.qualidade.ipg.pt/sigqpastas.aspx?itemid=626 

Link: http://www.ipg.pt/website/ensino_licenciatura.aspx?id=21&curso=Farm%C3%A1cia 



 
 

Link: https://www.qualidade.ipg.pt/sigqpastas.aspx?itemid=652 
 
With regard to point 2. Define an Action Plan for the next cycle of operation of the Evaluation and Quality Council (CAQ), which includes 
the following points: a. Objectives; B. Goals and indicators; c. Implementation schedule; d. Follow-up and monitoring modes. 
It is indicated that this multiannual Action Plan was approved at a meeting of the CAQ on February 24, 2021 for the functioning cycle of this 
institutional body (2021-24), intending to review the entire system in the next 2 years and ensuring continuous monitoring until the end of the 
quadrennial in question. This plan can be consulted on the IPG Quality page on the Quality Policy> Strategic Documents tab: 
Link: https://www.qualidade.ipg.pt/Documentos/PA%20CAQ%202021-22.pdf 
 
In the analysis of point 3. Differentiate and clarify the scope of the functions of the CAQ, GAQ and (if operationalized) the Monitoring 
Committee, with the establishment of criteria that explain: a. Modules of auscultation and participation of students; b. Methods of 
producing documentary evidence relating to procedures and practices instituted to promote quality improvement in the mission areas 
and services of the IPG; c. Modes of participation of Schools, Services and RUID in ISQS. 
 
It is hereby informed that Order No. 18-P.IPG-2021 of February 15, 2021 defined the creation of the IPG Quality Working Group (GTQ) especially 
to differentiate and clarify the scope of the functions of the CAQ, GAQ and (if operationalized) the Monitoring Committee (according to the A3ES 
CAE within the scope of ASIGQ20). In this context, it is indicated that the GTQ will be an organic and flexible structure in order to support specific 
activities to be developed within the scope of the GAQ, in which it is essential to measure planned processes, which involves listening and 
participating in perspectives, interests and, also, ways of participation of Schools, Services and RUID in ISQS. Its duties include, namely: 
collaborating in the construction and review of quality procedures and processes; implementing good quality practices in the respective OU or FU, 
based on the IPG quality policy; reporting information to GAQ about possible non-compliance situations in the OU or FU, in order to promote 
continuous improvement; contribute to continuously evaluate and monitor the improvement processes in the respective OU and / or FU. Thus, the 
following members were named for this working group whose main goal is to represent the aforementioned structures: Carolina Júlia Félix Vila-
Chã, representing ESECD; Maximiano José Prata Ribeiro, representing ESS; Joaquim Manuel Pereira Mateus, representing ESTG; Ricardo 
Jorge da Costa Guerra, representing ESTH; Maria Cristina Videira Castro, representing the Research Unit for Inland Development; and Susana 
Maria Beça Pereira, representing the Mobility and Cooperation Office and other Formation Units.  
The information is available on the IPG Quality page: 
Link: https://www.qualidade.ipg.pt/sigqpastas.aspx?itemid=682 
 
It is also reported that at the CAQ meeting, on February 24, 2021, a new model of pedagogical survey for students and of RFUC for teachers was 
approved, with the contribution of assessment by the members of the GTQ, which met for this effect with the members of GAQ on February 22, 
2021. This was an exercise that made it possible to understand the complementary work between these 2 structures to support the IPG strategy 
and quality policy. This reference is important given that the CAE indicates in 4. Create RFUC and RDC models that include, in addition to all 
relevant indicators, the mandatory critical analysis with the identification of measures and actions that allow the correction of eventual weaknesses 
and the improvement of its quality. On pages 4 and 5 it also states that the CU Report is strongly based on the results of the questionnaire applied 
to students (including internship and clinical teaching Curricular Units), but the response rate is very low and, therefore, does not always allow to 
withdraw relevant or even valid information. Thus, these 2 instruments for collecting and systematizing data on CUs urgently need improvement, 
hence the proposal to validate these 2 new proposals to CAQ. 
 
a. Students’ participation in academic life 
In this new model of articulation between the 3 structures, there is a reinforcement of the auscultation and participation of students, either directly 
at CAQ or indirectly through the leaders and teaching representatives of the OU (GTQ and CAQ). 
 
b. Methods of producing documentary evidence relating to procedures and practices instituted to promote quality improvement in the 
mission areas and services of the IPG 
Documentation is shared between the different structures in a bottom-up process. In other words, the GAQ proposals are presented to the GTQ 
for analysis and improvement, reinforcing the contributions of teachers (OU) and non-teachers (FU), in their respective processes, involving these 
essential structures in an integral approach to quality as well. The proposals resulting from this improvement are submitted to the CAQ for analysis 
and institutional validation and, as a follow-up, the procedures, processes, and other instruments will be adopted, in a reverse process (top-down), 
with a view to adopting the best and most current good practices, which were formalized in the competent institutional body. All documents will be 
made available on the Weemake platform, in addition to the new ones being always made known by the formal flows instituted, from the general 
to the private, whether in OU or FU. 
  
c. Modes of participation of Schools, Services and the Research Unit for Inland Development in IQAS. 
The participation of all (managers, teachers, researchers and non-teachers) is a prerequisite for the adoption of quality in an organization. Thus, 
the performance of this new architecture for quality at IPG intends a transversal approach, asking for all contributions to the improvement of IQAS 
in each of its parts and, at the same time, seeking to have a similar action of transversal application of the principles for quality to all Schools and 
FU. This principle was very important for the choice of the 6 elements of the GTQ, which represents the 4 Teaching OUs, the RUID and the other 
FUs, which have different functions, but contribute, in a complementary way, to the objectives of the HEI. 
 
6.2. Specifically in point II - To be fulfilled within one year 
 
In this document, the conditions to be fulfilled within 1 year in the ASIGQ20 process of the IPG are also assumed. Thus, even in this year of 2021, 
it will be essential to respond objectively to the 11 points below, which were expressed by the A3ES CAE: 



 
 

1. Review and update the Quality Manual (MQ), in line with the new IPG EP, as well as the Quality Assurance Policy document; 
2. Review the entire IQAS, to update and operationalize, in accordance with the MQ, the procedures and instruments to support the continuous 
improvement of processes, in particular those related to the mission areas of the IPG, framing them more clearly and systemically in the A3ES 
frameworks; 
3. Make effective and formally demonstrate the participation of all parties involved in the IQAS, using mechanisms for regular consultation of all 
interested parties, especially students (including the areas covered by social action) and graduates in their entrance into the job market; 
4. Create RFUC and RDC models that include, in addition to all relevant indicators, the mandatory critical analysis with the identification of 
measures and actions that allow the correction of eventual weaknesses and the improvement of their quality; 
5. Include in the annual activity reports information regarding the employability of the Study Cycle, as required by law (Article 159 (h) of Law No. 
62/2007); 
6. Define procedures that ensure the availability, before enrollment of students, of relevant information from the GFUC, namely the objectives, 
contents and bibliography; 
7. Establish IPG's Annual Teacher and Non-Teacher Training Plans and define procedures for their monitoring; 
8. Establish the regular practice of preparing Annual Activity Plans and Reports, which is done by support services who will also monitor 
improvement actions; 
9. Reorganize the institutional portal to make relevant information easier to reach by interested parties, internal and external, making up for 
weaknesses in its organization; 
10. Improve the campus Internet network (Eduroam) to respond to the growing needs of digital resources and uses, as well as to the requirements 
of SIGQ; 
11. Guarantee the monitoring, evaluation and continuous improvement of the IQAS, with the eventual restructuring of the model of the Annual 
Quality Balance, so that it is an effective support to the process of continuous improvement. 
 


