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Anexo 7.1 – Plano de Execução da auto-avaliação 
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Plano de Execução da AA – Serviços Administrativos da ESG 

Objectivos: Determinar as etapas do processo de AA na Secretaria da ESG/IPCA 

I Fase: Planeamento da Auto-Avaliação 

        Etapas:  

1ª etapa: Reunião com Director da ESG, Dr. Manuel Barros 
 

Objectivo:  

⇒ Apresentar o Plano de Acção, esclarecer dúvidas, obter consensos e conseguir a aprovação 

para a execução da AA.  

⇒ Pretende-se que esta reunião seja marcada na semana de 28 de Fevereiro a 4 de Março, 

mediante a disponibilidade do Senhor Director da ESG.  

 

Recursos Materiais:  

⇒ Sala de reuniões; Manual CAF, Plano de Execução da AA, Proposta de Cronograma de 

acção.  

 

2ª etapa: Reunião com colaboradores dos Serviços Administrativos da ESG  
 

Objectivo:  

⇒ Apresentar e esclarecer dúvidas sobre o instrumento CAF, apresentar o Plano de Acção para 

a implementação da CAF nos Serviços Administrativos da ESG/IPCA, apresentar obter 

consensos; constituir a equipa CAF  

⇒ Pretende-se que esta reunião seja marcada na semana de 28 de Fevereiro a 4 de Março, 

mediante a disponibilidade da Chefe da Secretaria da ESG/IPCA, na sala de Actos da ESG.  

 

Recursos Materiais:  

⇒ Sala de Actos; Manual CAF, Plano de Execução da AA, Proposta de Cronograma de acção.  

 

Tarefa:  

⇒ Nesta reunião, a Chefe dos Serviços Administrativos da ESG ficaria encarregue de, em 

consenso com os colaboradores, escolher três colaboradores que representassem os colegas 

na equipa de AA.  

 

3ª etapa: Reunião da Equipa de AA 
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Objectivo:  

⇒ Apresentar a CAF aos vários elementos da equipa: objectivos, vantagens, metodologia.  

⇒ Elaborar um cronograma de tarefas.  

⇒ Estabelecer tarefas para os elementos da equipa CAF 

⇒ Pretende-se que esta reunião seja marcada entre os dias 7 e 8 de Março.   

 

Recursos Materiais:  

⇒ Sala de Actos; Manual CAF, Plano de Execução da AA, Proposta de Cronograma de acção.  

 

Tarefa:  

⇒ Dinamizador CAF: dinamizar a reunião, apresentar a CAF; apresentar os objectivos 

estratégicos desta acção no contexto organizacional;  

⇒ Chefe dos Serviços Administrativos da ESG: convocar os representantes dos colaboradores e 

secretariar a reunião; 

⇒ Representantes dos colaboradores: nos dias seguintes, mediante o cronograma de acção, 

nos seus locais de trabalho e em conjunto com os colegas, procederem ao levantamento de 

todas as evidências e indicadores de pontos fortes e fracos da organização e acções de 

melhoria a implementar. Assentar em papel (check-list) todas as colaborações. 

 
4ª etapa: Reunião com o Senhor Director da ESG 
 

Objectivo:  

⇒ Apresentação do cronograma de tarefas (versão final) 

⇒ Pretende-se que esta reunião seja marcada entre os dias 9 e 10 de Março, mediante a 

disponibilidade do Senhor Director da ESG, na sala de reuniões.  

 

Recursos Materiais:  

⇒ Sala de reuniões; Manual CAF, Plano de Execução da AA, Cronograma de acção.  

 

II Fase: Apresentação da CAF à Organização  

       Etapas: 

1ª etapa: reunião geral  
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Objectivo:  

⇒ Apresentação da CAF aos Directores de Serviço, Chefias Intermédias e colaboradores dos 

Serviços Administrativos da ESG 

 

Desenvolvimento:  

⇒ Aproveitando a presença dos Membros da Comissão Instaladora, apresentar a CAF a todos 

os directores de serviços e chefias intermédias com o objectivo de os mesmos começarem a 

sensibilizarem os seus colaboradores para a implementação desta metodologia, depois da 

implementação do projecto-piloto.  

⇒ Sensibilizar todos os colaboradores dos Serviços Administrativos da ESG para a importância 

da aplicação da CAF: identificação nos seus serviços de evidências e indicadores de boas

práticas, de pontos fortes e oportunidades de melhoria.  

⇒ Apresentação de uma organização pública que está já nesta fase do processo.  

 

Recursos Materiais:  

⇒ Sala de reuniões; Manual CAF, Plano de Execução da AA, Cronograma de acção, 

videoprojector.  

 

III Fase: Preenchimento da grelha de AA 

       Etapas: 

1ª etapa: Reunião da equipa de AA  
 

Objectivo:  

⇒ Identificação de iniciativas e indicadores para os critérios da CAF.  

⇒ Esta reunião teria lugar entre os dias 7 e 10 de Março, na sala de actos.  

 

Recursos Materiais:  

⇒ Sala de reuniões; Manual CAF, Plano de Execução da AA, Cronograma de acção, check-list 

com as evidências, indicadores e pontos a melhorar.  

 

Tarefas:  

⇒ Dinamizador CAF: dinamizar a reunião  

⇒ Chefe dos Serviços Administrativos da ESG: Secretariar a reunião  
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2ª etapa: Reunião da equipa de AA  
 

Objectivo:  

⇒ Recolha de evidências. 

⇒ Esta reunião teria lugar entre os dias 14 e 15 de Março, na sala de actos.  

 

Recursos Materiais:  

⇒ Sala de reuniões; Manual CAF, Plano de Execução da AA, Cronograma de acção, check-list 

com as evidências, indicadores e pontos a melhorar.  

 

Tarefas:  

⇒ Dinamizador CAF: dinamizar a reunião  

⇒ Chefe dos Serviços Administrativos da ESG: Secretariar a reunião  

 

3ª etapa: Reunião da equipa de AA  
 

Objectivo:  

⇒ Preenchimento da grelha de AA 

⇒ Esta reunião teria lugar entre os dias 16 e 17 de Março, na sala de actos.  

 

Recursos Materiais:  

⇒ Sala de reuniões; Manual CAF, Plano de Execução da AA, Cronograma de acção, check-list 

com as evidências, indicadores e pontos a melhorar.  

 

Tarefas:  

⇒ Dinamizador CAF: dinamizar a reunião  

⇒ Chefe dos Serviços Administrativos da ESG: Secretariar a reunião  

 

4ª etapa: Reunião da equipa de AA  
 

Objectivo:  

⇒ Atribuição da pontuação e divisão das tarefas da Fase IV pelos elementos da equipa CAF. 

⇒ Esta reunião teria lugar entre os dias 18 de Março, na sala de actos.  
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Recursos Materiais:  

⇒ Sala de reuniões; Manual CAF, Plano de Execução da AA, Cronograma de acção, check-list 

com as evidências, indicadores e pontos a melhorar.  

 

Tarefas:  

⇒ Dinamizador CAF: dinamizar a reunião  

⇒ Chefe dos Serviços Administrativos da ESG: Secretariar a reunião  

 

IVª Fase: Preenchimento da grelha de AA 

       Etapas: 

1ª etapa: reunião equipa CAF - Análise dos resultados e elaboração do relatório final   
 

Objectivo:  

⇒ Elaborar um documento escrito com as conclusões retiradas do momento de AA.  

⇒ Elaborar um documento escrito que dê a possibilidade de comparação com outros momentos 

de AA futuros;  

⇒ Elaborar um documento escrito que descreva os pontos fortes e oportunidades de melhoria 

dos Serviços Administrativos da ESG.  

⇒ Esta reunião teria lugar no dia 21 de Março, na sala de actos.  

⇒ O Relatório teria de estar concluído até ao dia 08 de Abril.  

 

Recursos Materiais:  

⇒ Sala de reuniões; Manual CAF, Plano de Execução da AA, Cronograma de acção, check-list 

com as evidências, indicadores e pontos a melhorar.  

 

Tarefas:  

⇒ Dinamizador CAF: elaborar o Relatório Final  

 

2ª etapa: Elaboração do Plano de Melhorias  
 

Objectivo:  

⇒ Elaborar um documento que descreva as acções de melhoria a curto, médio e longo prazo.  

⇒ Estas tarefas deverão estar concluídas até ao dia 15 de Abril.  
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Recursos Materiais:  

⇒ Sala de reuniões; Manual CAF, Plano de Execução da AA, Cronograma de acção, check-list 

com as evidências, indicadores e pontos a melhorar.  

 

Tarefas:  

⇒ Dinamizador CAF: dinamizar a reunião  

⇒ Chefe dos Serviços Administrativos da ESG: Secretariar a reunião  

 

3ª etapa: Reunião com o Director da ESG   
 

Objectivo:  

⇒ Apresentação dos resultados da AA   

⇒ Esta reunião teria lugar entre os dias 18 e 19 de Abril, consoante a disponibilidade do Director 

da ESG.  

 

Recursos Materiais:  

⇒ Sala de reuniões; Relatório de AA; Plano de Melhorias.   

 

Tarefas:  

⇒ Dinamizador CAF: apresentação as conclusões.  

 

4ª etapa: Reunião Geral com os Directores de Serviço, Chefias Intermédias e 
colaboradores  

 

Objectivo:  

⇒ Apresentação dos resultados da AA nos Serviços Administrativo da ESG 

⇒ Esta reunião teria lugar entre os dias 19 e 20 de Abril, na sala de actos 

⇒ Este processo de aplicação da CAF nos restantes serviços será concretizado, se assim for o 

interesse da Comissão Instaladora, mediante cronograma a elaborar posteriormente.  

 

Recursos Materiais:  

⇒ Anfiteatro; Manual CAF, Relatório de AA; Plano de Melhorias.   

 

Tarefas:  
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⇒ Director da ESG: abrir a sessão  

⇒ Dinamizadora CAF: Coordenar os trabalhos, apresentar o Relatório de AA e o Plano de 

Melhorias.   
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Anexo 7.2: Cronograma de acção da auto-avaliação 
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Cronograma de execução da auto-avaliação  (AA) 

Serviços Administrativos da ESG 

Fevereiro  Março  Abril 
FASES DA AA ACÇÕES 

Apresentação da proposta de aplicação da CAF ao 
Director da ESG  

Apresentação da proposta de aplicação da CAF à 
Direcção do IPCA 

Reunião da Direcção da ESG com a Chefia de 
Divisão para constituição da equipa de AA                        

Reunião da equipa de auto-avaliação (AA) para 
homogeneizar os conhecimentos da CAF entre os 
elementos da equipa (se necessário recorrer a 
formação), elaboração do cronograma de tarefas, 
divisão de tarefas da Fase II e esclarecimento de 
dúvidas. 

                      

I.Planeamento 
da AA 

Reunião com o Sr. Director da ESG para 
apresentação do cronograma de tarefas                      

Apresentação da CAF aos gestores intermédios 
                      II.Apresentaçã

o da CAF à 
organização Apresentação da CAF aos colaboradores da 

Secretaria da ESG                       

Reunião da equipa de AA para identificação de 
iniciativas e indicadores para os critérios da CAF e 
divisão de tarefas da Fase III. 

                       

Recolha de evidências 
                        

Reunião da equipa de AA para preenchimento da 
grelha de auto-avaliação                          

III.Preenchime
nto da grelha 
de AA 

Reunião da equipa de AA para atribuição de 
pontuação e divisão das tarefas da Fase IV pelos 
elementos da equipa  

                         

Análise dos resultados 
                       

Elaboração do relatório final 
                      

IV.Apresentaç
ão dos 
resultados da 
AA 

Elaboração do plano de melhorias 
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Fevereiro  Março  Abril 
FASES DA AA ACÇÕES 

Apresentação dos resultados ao Director  ESG 
    

Apresentação dos resultados aos colaboradores da 
Secretaria da ESG                       

Apresentação dos resultados aos Directores de 
Serviços, Chefias intermédias e colaboradores dos 
restantes serviços da ESG, EST e IPCA 

      

Envio do Relatório Final para o INA  
 

Barcelos, 24 de Fevereiro de 2005.  
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Anexo 7.3: Lema do projecto de auto-avaliação 
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1

Serviços Administrativos da ESG

Projecto piloto de auto-avaliação

“Uma janela de oportunidades para a 

melhoria dos serviços!”

Estamos a aplicar a CAF – Estrutura 
Comum de Avaliação 
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Anexo 7.4: Questionários de diagnóstico  
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Questionários de satisfação para serviços/cliente (geral) 

 
Escola Superior de Gestão: Serviços Administrativos  
Data: 06/05/2005 
 
 
Uma organização pública de qualidade tem como parte integrante do processo de auto-

avaliação a auscultação das necessidades e do nível de satisfação dos seus clientes internos, 

isto é, a auscultação dos serviços que beneficiam, de alguma forma, da actividade do serviço 

objecto de avaliação – Serviços Administrativos da ESG.  

O Serviço ao cliente interno traz benefícios para todos os envolvidos. Num primeiro 

momento permite a melhoria das relações de trabalho e de ambiente entre todas as partes 

interessadas, mas, sobretudo, resulta numa melhoria substancial e qualitativa do serviço 

prestado ao cliente interno e, consequentemente, ao cliente externo.  

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-

se apenas a sua opinião pessoal e sincera.  

Este questionário é de natureza confidencial e anónima.  

A sua colaboração é fundamental para o sucesso deste projecto!  
 

 

Ao preencher o questionário tenha em conta que o grau de satisfação:  

 

1. Muito insatisfeito 

2. Insatisfeito 

3. Nem satisfeito, nem insatisfeito 

4. Satisfeito 

5. Muito satisfeito  

 

Nota: para cada questão (indicador) assinale apenas uma opção (grau de satisfação: 

1,2,3,4,5).  
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Grau de satisfação 
N.º  Indicador 

O que falta para que o seu grau 

de satisfação seja 5? 

1 
Tempo de resposta às 

diversas solicitações 
 

2 
Cortesia no 

atendimento.  
 

3 
Acessibilidade à 

informação.  
 

4 

Qualidade da 

informação 

disponibilizada.   

 

5 

Meios expeditos na 

prestação do serviço 

(ex. Uso das TIC)  

 

6 Atendimento telefónico.   

7 Atendimento por e-mail.  

8 
Processos expeditos na 

resposta às solicitações.  
 

9 
Resultados do 

serviço/produto. 
 

10 

Avaliações periódicas 

para aferir o índice de 

satisfação.  

 

11 

Participação no 

processo de tomada de 

decisão.  

 

12 

Aplicação de medidas 

correctivas em função 

das sugestões 

 

13 
Informação on-line 

disponível no website   
 

14 

Envolvimento na 

concepção e melhoria 

dos produtos e serviços. 
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15 

Resposta aos pedidos 

de audiência, reunião 

com a direcção da ESG 

 

16 

Participação no 

processo de definição 

dos objectivos 

estratégicos da ESG 

 

17 

Satisfação global com o 

desempenho dos 

Serviços Administrativos 

da ESG 

 

 

 Sim Não 

18 
Alguma vez foi questionado(a) sobre o tipo de 

serviços/produtos que deseja? 
  

19 
Considera importante a existência de avaliações periódicas 

para aferir o seu índice de satisfação relativamente a este serviço?
  

 

20 

 

Observações:  

 

 
Muito obrigada pela sua colaboração.  
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Questionários de satisfação para cidadão/cliente (alunos) 

 
 

Escola Superior de Gestão: Serviços Administrativos  
Data: 05/05/2005 
 
 
 
A procura da melhoria contínua, com vista a uma cada vez melhor prestação do 

serviço público, é um dos principais compromissos estabelecidos na nossa organização.  

Por conseguinte, a sua opinião é fundamental para que possamos criar novas 
alternativas e oferecer um atendimento cada vez mais eficaz.  

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-

se apenas a sua opinião pessoal e sincera.  

Este questionário é de natureza confidencial e anónima.  

A sua colaboração é fundamental para prestarmos um serviço de qualidade! 
 
 
 
Ao preencher o questionário tenha em conta que o grau de satisfação:  

 

6. muito insatisfeito 

7. insatisfeito 

8. nem satisfeito, nem insatisfeito 

9. satisfeito 

10. muito satisfeito  

 

Nota: para cada questão (indicador) assinale apenas uma opção (grau de satisfação: 

1,2,3,4,5).  
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Grau de satisfação 

N.º  
Indicador 

O que falta para que o seu grau 

de satisfação seja 5? 

1 

Modo de prestação do 

atendimento na recepção  
 

2 
Horários escolares   

3 

Salas de aulas (espaço, 

equipamento, 

luminosidade)   

 

4 

Informação disponível nos 

placares de curso 
 

5 

Tempo de resposta às 

solicitações  
 

6 

Cortesia de e igualdade 

de atendimento 
 

7 

Simplificação dos 

formulários (clareza de 

linguagem, acessibilidade, 

facilidade de 

preenchimento) 

 

8 
Clareza da informação   

9 
Atendimento telefónico   

10 

Horário de funcionamento 

da recepção  
 

11 

Localização (proximidade 

de transportes públicos, 

estacionamento) 

 

12 

Serviços disponíveis on-

line 
 

13 

Informação on-line 

disponível no website 
 

14 

Contacto por via 

electrónica  
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15 

Respostas às solicitações 

por correio electrónico  
 

16 

Variedade de formulários 

disponíveis no website 
 

17 

Sistemas automatizados e 

interactivos de divulgação 

das actividades  

 

18 

Aplicação de medidas 

correctivas em função das 

sugestões e reclamações 

dos alunos  

 

19 

Envolvimento dos alunos 

na concepção dos 

produtos e serviços e no 

processo de tomada de 

decisão  

 

20 

Incentivos aos alunos para 

se organizarem (ex.: 

grupos de trabalho, 

associação)  

 

21 

Tempo de resposta às 

reclamações  
 

22 

Tempo de resposta aos 

requerimentos  
 

23 

Pedidos de audiência 

(reunião com a direcção 

da ESG) 

 

24 

Modo de divulgação dos 

horários de atendimentos 

dos docentes 

 

25  

Modo de divulgação das 

pautas das classificações 

dos exames. 
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26 

Satisfação global com o 

desempenho dos Serviços 

Administrativos da ESG 

 

 

 

 Sim Não 

27 
Alguma vez foi questionado(a) sobre o tipo de 

serviços/produtos que deseja? 
  

 

 

28 

 

Observações:  

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração.  
 

Identificação (opcional):  
 

Idade:   

  

Sexo:  Masculino Feminino  

 

Curso:  CFP CE CN FISC FISCN 

 

Ano:  1º 2º 3º 4º
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Questionários de satisfação dos colaboradores  

 

 
Escola Superior de Gestão: Serviços Administrativos  
Data: 06/05/2005 
 
Instruções de resposta ao questionário: 
 
Este questionário versa um conjunto de temáticas relativas ao modo como o colaborador 

percepciona a organização de modo a aferir o grau de satisfação com a organização e de 

motivação sobre as actividades que desenvolve. 

É de toda a conveniência que responda com o máximo de rigor e honestidade, pois só 

assim é possível à sua organização apostar numa melhoria contínua dos serviços que presta.   

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-

se apenas a sua opinião pessoal e sincera.  

Este questionário é de natureza confidencial. O tratamento deste, por sua vez, é 

efectuado de uma forma global, não sendo sujeito a uma análise individualizada, o que significa 

que o anonimato do colaborador é respeitado.  

A sua colaboração é fundamental para o sucesso deste projecto!  
 
 
Ao preencher o questionário tenha em conta que o grau de satisfação:  

 

1. muito insatisfeito 

2. insatisfeito 

3. nem satisfeito, nem insatisfeito 

4. satisfeito 

5. muito satisfeito  

 

Nota: para cada questão (indicador) assinale apenas uma opção (grau de satisfação: 

1,2,3,4,5).  
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Satisfação global 

Grau de satisfação 

N.º 
Indicador 

O que falta para que o seu grau 

de satisfação seja 5? 

1 

Imagem global da 

organização   
 

2 

Desempenho global da 

organização   
 

3 

Papel da organização na 

sociedade  
 

4 

Nível de envolvimento 

das pessoas na 

organização e na 

respectiva missão  

 

 

Satisfação com a gestão e sistemas de gestão 

Grau de satisfação 

N.º 
Indicador 

O que falta para que o seu grau 

de satisfação seja 5? 

5 

Aptidão da gestão 

(director ESG) para 

comunicar   

 

6 

Aptidão da gestão 

(Director ESG) para 

conduzir a organização   

 

7 

Manual de 

Procedimentos   
 

8 

Sistema de avaliação do 

desempenho, 

relativamente aos 

objectivos fixados 

 

9 

Sistema de recompensa 

dos esforços individuais e 

de grupo  

 

10 

Concepção dos 

processos da 
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organização  

11 

Postura dos Serviços 

Administrativos da ESG 

face à mudança e à 

modernização 

 

 

 

Satisfação com as condições de trabalho  

Grau de satisfação 

N.º 
Indicador 

O que falta para que o seu grau 

de satisfação seja 5? 

12 

Disposição e distribuição 

do espaço no local de 

trabalho    

 

13 

Atmosfera de trabalho e 

a cultura da organização    
 

14 

Tratamento dado às 

questões sociais e 

ambientais    

 

15 

Actividades sociais 

(desportivas e 

recreativas) 

 

16 

Flexibilidade do horário 

de trabalho e a 

possibilidade de conciliar 

o trabalho com a vida 

familiar e assuntos 

pessoais  

 

17 

Gestão da igualdade de 

oportunidades e 

igualdade de tratamento, 

na organização 
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18 

Forma como a 

organização lida com os 

problemas pessoais dos 

colaboradores 

Equipamentos 

informáticos disponíveis  

 

19 
Condições de higiene  

20 
Condições de segurança   

21 

Serviços de refeitório e 

bar 
 

22 

Serviços sociais 

(assistência médica e de 

enfermagem, por 

exemplo) 

 

 

 

Satisfação com o desenvolvimento da carreira e das competências  

Grau de satisfação 

N.º 
Indicador 

O que falta para que o seu grau 

de satisfação seja 5? 

23 

Acções de formação 

realizadas    
 

24 

Oportunidade para 

desenvolver novas 

competências    

 

 

 

Envolvimento activo na organização  

Grau de satisfação 

N.º 
Indicador 

O que falta para que o seu grau 

de satisfação seja 5? 

25 

Envolvimento nos 

processos de tomada de 

decisão    

 

26 

Envolvimento em 

actividades de melhoria    
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27 

Mecanismos de consulta 

e diálogo entre 

colaboradores e gestores  

 

28 

Nível de envolvimento 

das pessoas na 

organização e na 

respectiva missão  

 

 
Ao preencher este quadro tenha em conta que o grau de motivação:  

 

1 – muito desmotivado  

5 – muito motivado  

 

Níveis de motivação  

Grau de satisfação 

N.º 
Indicador 

O que falta para que o seu grau 

de satisfação seja 5? 

29 

Motivação para aprender 

novos métodos de 

trabalho    

 

30 

Motivação para 

desenvolver trabalho em 

equipa     

 

31 

Motivação para participar 

em acções de formação   
 

32 

Motivação para participar 

em projectos de 

mudança na organização  

 

33  

Motivação para sugerir 

melhorias  
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34  

Observações:  

 

 
Muito obrigada pela sua colaboração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 220

 
Questionários de satisfação para serviços/cliente  

(coord. grupos disciplinares) 
 
 

Escola Superior de Gestão: Serviços Administrativos  
Data: 06/05/2005 
 
 
Uma organização pública de qualidade tem como parte integrante do processo de auto-

avaliação a auscultação das necessidades e do nível de satisfação dos seus clientes internos, 

isto é, a auscultação dos serviços que beneficiam, de alguma forma, da actividade do serviço 

objecto de avaliação – Serviços Administrativos da ESG.  

O Serviço ao cliente interno traz benefícios para todos os envolvidos. Num primeiro 

momento permite a melhoria das relações de trabalho e de ambiente entre todas as partes 

interessadas, mas, sobretudo, resulta numa melhoria substancial e qualitativa do serviço 

prestado ao cliente interno e, consequentemente, ao cliente externo.  

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-

se apenas a sua opinião pessoal e sincera.  

Este questionário é de natureza confidencial e anónima.  

A sua colaboração é fundamental para o sucesso deste projecto!  
 
 
 
Ao preencher o questionário tenha em conta que o grau de satisfação:  

 

1. Muito insatisfeito 

2. Insatisfeito 

3. Nem satisfeito, nem insatisfeito 

4. Satisfeito 

5. Muito satisfeito  

 
Nota: para cada questão (indicador) assinale apenas uma opção (grau de satisfação: 

1,2,3,4,5).  

 

 

 



Anexos 

 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 221

Grau de satisfação 

N.º 
Indicador 

O que falta para que o seu grau 

de satisfação seja 5? 

1 

Modo de prestação do 

serviço de recepção e 

controle de documentos 

do Dossier Pedagógico 

 

2 

Apoio administrativo às 

actividades inerentes às 

Coordenações de Curso 

(por exemplo: 

convocatórias, 

informação geral)  

 

3 

Tempo de resposta às 

diversas solicitações 
 

4 
Cortesia no atendimento.   

5 

Acessibilidade à 

informação 
 

6 

Qualidade da informação 

disponibilizada 
 

7 

Meios expeditos na 

prestação do serviço (ex. 

Uso das TIC)  

 

8 
Atendimento telefónico  

9 
Atendimento por e-mail  

10 

Participação no processo 

de tomada de decisão 
 

11 

Aplicação de medidas 

correctivas em função 

das sugestões 

 

12 

Informação on-line 

disponível no website   
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13 

Envolvimento na 

concepção e melhoria 

dos produtos e serviços 

 

14 

Resposta aos pedidos de 

audiência (reunião com a 

direcção da ESG) 

 

15 

Participação no processo 

de definição dos 

objectivos estratégicos 

da ESG 

 

16 

Satisfação global com o 

desempenho dos 

Serviços Administrativos 

da ESG 

 

 

 

 Sim Não 

17 
Alguma vez foi questionado(a) sobre o tipo de 

serviços/produtos que deseja? 
  

18 
Considera importante a existência de avaliações periódicas 

para aferir o seu índice de satisfação relativamente a este serviço?
  

 

 

19 

 

Observações:  

 
Muito obrigada pela sua colaboração.  
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Questionários de satisfação para serviços/cliente (dir. curso) 

 
 

 
Escola Superior de Gestão: Serviços Administrativos  
Data: 05/05/2005 
 
 
Uma organização pública de qualidade tem como parte integrante do processo de auto-

avaliação a auscultação das necessidades e do nível de satisfação dos seus clientes internos, 

isto é, a auscultação dos serviços que beneficiam, de alguma forma, da actividade do serviço 

objecto de avaliação – Serviços Administrativos da ESG.  

O Serviço ao cliente interno traz benefícios para todos os envolvidos. Num primeiro 

momento permite a melhoria das relações de trabalho e de ambiente entre todas as partes 

interessadas, mas, sobretudo, resulta numa melhoria substancial e qualitativa do serviço 

prestado ao cliente interno e, consequentemente, ao cliente externo.  

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-

se apenas a sua opinião pessoal e sincera.  

Este questionário é de natureza confidencial e anónima. 

A sua colaboração é fundamental para o sucesso deste projecto! 
 
 
Ao preencher o questionário tenha em conta que o grau de satisfação:  

 

1. Muito insatisfeito 

2. Insatisfeito 

3. Nem satisfeito, nem insatisfeito 

4. Satisfeito 

5. Muito satisfeito  

 

Nota: para cada questão (indicador) assinale apenas uma opção (grau de satisfação: 

1,2,3,4,5).  
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Grau de satisfação 

N.º 
Indicador 

O que falta para que o seu grau 

de satisfação seja 5? 

1 

Resposta aos pedidos de 

alteração de salas de 

aulas.  

 

2 

Resposta aos pedidos de 

alteração dos horários 

escolares.  

 

3 

Modo de elaboração dos 

horários escolares. 
 

4 

Modo de prestação do 

serviço de apoio à 

marcação dos exames. 

 

5 

Modo de prestação do 

serviço de apoio ao 

planeamento e execução 

de actividades extra-

curriculares integradas 

nas direcções de curso 

(exemplo: apoio 

logísticos à realização 

dos dias de curso, 

seminários, etc.). 

 

6 

Tempo de resposta às 

diversas solicitações. 
 

7 
Cortesia no atendimento.   

8 

Acessibilidade à 

informação.  
 

9 

Qualidade da informação 

disponibilizada.   
 

10 

Meios expeditos na 

prestação do serviço (ex. 

Uso das TIC)  

 

11 
Atendimento telefónico.   
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12 
Atendimento por e-mail.  

13 

Participação no processo 

de tomada de decisão.  
 

14 

Aplicação de medidas 

correctivas em função 

das sugestões 

 

15 

Informação on-line 

disponível no website   
 

16 

Qualidade do apoio 

administrativo nas 

defesas dos relatórios de 

estágio/projecto (por 

exemplo: marcação de 

datas, gestão de salas, 

elaboração de actas) 

 

17 

Envolvimento na 

concepção e melhoria 

dos produtos e serviços. 

 

18 

Resposta aos pedidos de 

audiência (reunião com a 

direcção da ESG) 

 

19 

Participação no processo 

de definição dos 

objectivos estratégicos 

da ESG 

 

20 

Satisfação global com o 

desempenho dos 

Serviços Administrativos 

da ESG 
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 Sim Não 

21 
Alguma vez foi questionado(a) sobre o tipo de serviços/produtos 

que deseja? 
  

22 
Considera importante a existência de avaliações periódicas para 

aferir o seu índice de satisfação relativamente a este serviço? 
  

 

23  

Observações:  

 
 

Muito obrigada pela sua colaboração.  
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Questionários de satisfação para serviços/cliente (docentes) 

 
 

 
Escola Superior de Gestão: Serviços Administrativos  
Data: 05/05/2005 
 
 
Uma organização pública de qualidade tem como parte integrante do processo de auto-

avaliação a auscultação das necessidades e do nível de satisfação dos seus clientes internos, 

isto é, a auscultação dos serviços que beneficiam, de alguma forma, da actividade do serviço 

objecto de avaliação – Serviços Administrativos da ESG.  

O Serviço ao cliente interno traz benefícios para todos os envolvidos. Num primeiro 

momento permite a melhoria das relações de trabalho e de ambiente entre todas as partes 

interessadas, mas, sobretudo, resulta numa melhoria substancial e qualitativa do serviço 

prestado ao cliente interno e, consequentemente, ao cliente externo.  

Não há resposta certa ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se 

apenas a sua opinião pessoal e sincera.  

Este questionário é de natureza confidencial e anónima.  

A sua colaboração é fundamental para o sucesso deste projecto!  
 
 

Ao preencher o questionário tenha em conta que o grau de satisfação:  

 

1. Muito insatisfeito 

2. Insatisfeito 

3. Nem satisfeito, nem insatisfeito 

4. Satisfeito 

5. Muito satisfeito  

 

Nota: para cada questão (indicador) assinale apenas uma opção (grau de satisfação: 

1,2,3,4,5).  
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Grau de satisfação 

.º 
Indicador 

O que falta para que o seu grau 

de satisfação seja 5? 

1 

Processo de elaboração 

do horário individual do 

docente 

 

2 

Gestão e manutenção das 

salas de aula (por 

exemplo: equipamento, 

material de apoio)   

 

3 

Gestão e manutenção dos 

gabinetes dos docentes 

(por exemplo: 

equipamento, material de 

apoio)  

 

4 

Processo de requisição de 

material de apoio (por 

exemplo: papel, disquetes, 

capas de arquivo)   

 

5 

Rapidez de resposta às 

requisições de material de 

apoio (por exemplo: papel, 

disquetes, capas de 

arquivo)   

 

6 

Processo de 

divulgação/fixação das 

pautas das classificações 

de exames 

 

7 

Processo de marcação de 

vigilâncias 
 

8 

Processo individual do 

docente (curriculum vitae 

e relatório de actividades) 
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9 

Clareza de linguagem, 

acessibilidade e facilidade 

de preenchimento dos 

dossiers pedagógicos.  

 

10 

Adequabilidade, clareza e 

grau de simplificação dos 

vários modelos da ESG 

predefinidos (Aviso, 

ofícios, despachos, 

participação em 

seminários) 

 

11 

Processo de registo da 

assiduidade (folha de 

registo, mapa semestral 

das aulas previstas e 

aulas dadas, sumários)  

 

12 

Processo de alterações de 

salas 
 

13 

Rapidez de resposta aos 

pedidos de alteração de 

salas 

 

14 

Tempo de resposta às 

diversas solicitações. 
 

15 
Cortesia no atendimento.   

16 

Acessibilidade à 

informação.  
 

17 

Qualidade da informação 

disponibilizada.   
 

18 

Meios expeditos na 

prestação do serviço (ex. 

Uso das TIC)  

 

19 
Atendimento telefónico.   

20 
Atendimento por e-mail.  
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21 

Participação no processo 

de tomada de decisão.  
 

22 

Aplicação de medidas 

correctivas em função das 

sugestões 

 

23 

Informação on-line 

disponível no website   
 

24 

Envolvimento na 

concepção e melhoria dos 

produtos e serviços. 

 

25 

Resposta aos pedidos de 

audiência (reunião com a 

direcção da ESG) 

 

26 

Participação no processo 

de definição dos 

objectivos estratégicos da 

ESG 

 

27 

Satisfação global com o 

desempenho dos Serviços 

Administrativos da ESG 

 

 

 Sim Não 

28 
Alguma vez foi questionado(a) sobre o tipo de 

serviços/produtos que deseja? 
  

29 
Considera importante a existência de avaliações periódicas 

para aferir o seu índice de satisfação relativamente a este serviço? 
  

 

30 

Observações:  

 

Muito obrigada pela sua colaboração!  
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Anexo 7.5: Grelhas de auto-avaliação
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GRELHA DA AUTO-AVALIAÇÃO 

 

APLICAÇÃO DA 

ESTRUTURA COMUM DE AVALIAÇÃO 

CCOOMMMMOONN  AASSSSEESSSSMMEENNTT  FFRRAAMMEEWWOORRKK  (CAF) 

Serviços Administrativos da Escola Superior de 

Gestão, do Instituto Politécnico do Cávado e do 

Ave - Barcelos. 
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CRITÉRIO 1: LIDERANÇA 

Sub-critério 1.1 

Conceito: como os dirigentes desenvolvem e prosseguem a missão*, a visão* e os 

valores* necessários para sustentar, a longo prazo, o sucesso da organização e os 

implementam através de acções e comportamentos adequados e estão 

pessoalmente comprometidos em assegurar o desenvolvimento e a implementação 

do sistema de gestão da organização. 

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para dar uma 

orientação à organização desenvolvendo e comunicando a visão, missão e 

valores. 

Exemplos: 

a. Formular e desenvolver a visão 
(onde queremos ir) e a missão 
(quais são os nossos objectivos) 
da organização. =2 

b. Estabelecer os valores e os 
códigos de conduta* da 
organização. =0 

c. Transformar a visão e a missão 
em objectivos estratégicos 
(médio prazo*), objectivos 
operacionais (curto prazo) e 
acções. =2 

d. Promover o envolvimento das 
partes interessadas na 
formulação da visão, da missão, 
dos valores, dos objectivos 
estratégicos* e operacionais* 
(ex.: colaboradores, 
cidadãos/clientes, fornecedores, 
políticos). =2 

e. Ajustar a visão, a missão e os 
valores às mudanças do 
ambiente externo. =2 

f. Comunicar a visão, missão, 
valores, objectivos estratégicos e 
operacionais a todos os 
colaboradores da organização, 
bem como às outras partes 
interessadas. =2 

 

 

 

 

Iniciativas (evidências): 

a) A missão dos Politécnicos está definida em vários 
diplomas legais sobre o ensino superior público 
politécnico. (DL n.º 54/90, de 5 de Setembro e DL n.º 
304/94, de 19 de Dezembro) 

a) A missão do IPCA encontra-se definida no Plano de 
Desenvolvimento do IPCA. (Plano de 
Desenvolvimento do IPCA) 

a) A missão do IPCA encontra-se definida na 
mensagem do seu Presidente de apresentação do 
IPCA, na página web. (www.ipca.pt) 

a) Com o objectivo de se redesenhar os processos de 
acordo com a actividade dos SAESG, tendo em 
conta as necessidades e expectativas dos diferentes 
clientes (cidadãos e serviços) aplicou-se um 
questionário de satisfação. (Relatório parcial de AA 
organizacional dos SAESG – resultados da 
aplicação dos questionários de satisfação para 
cidadãos/clientes e serviços/clientes) 

a) A missão do IPCA está definida nas propostas de 
criação dos cursos que são enviadas ao Ministério 
da Ciência, Inovação e Ensino Superior. (ofícios, 
propostas de criação dos cursos) 

a) A missão da ESG encontra-se definida no Plano de 
Actividades para 2005. (Plano de Actividades para 
2005) 

a) A visão da ESG está definida no Plano de 
Actividades para 2005. (Plano de Actividades para 
2005)  

b) Não se encontram iniciativas.  

c) A missão e a visão da ESG estão transformadas em 
objectivos estratégicos. (documento elaborado pelo 
Director da ESG – “Objectivos Estratégicos para 
2005: orientações gerais”; Plano de Actividades para 
2005 da ESG);  
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c) Os objectivos estratégicos foram transformados em 
objectivos operacionais e acções. (documento 
elaborado pelo Director da ESG – “Objectivos 
Estratégicos para 2005: orientações gerais”; Plano 
de Actividades para 2005 da ESG) 

c) Existe um Plano de Actividades para 2005 da ESG 
(Plano de Actividades para 2005). 

d) Para a formulação dos objectivos estratégicos, o 
Director da ESG realizou vários encontros com os 
docentes, colaboradores e parceiros, 
nomeadamente, Escolas Secundárias, Escolas 
Profissionais e Organizações Empresariais (agenda 
do Director da ESG; convocatórias para reuniões) 

d) Os objectivos operacionais foram definidos com o 
envolvimento dos docentes e colaboradores. Por 
grupos disciplinares e por direcções de curso, como 
forma de responder à concretização dos objectivos 
estratégicos, formularam-se objectivos operacionais 
e respectivo planeamento das actividades. (Planos 
de actividades dos diferentes grupos disciplinares e 
direcções de curso) 

d) Estão em fase de constituição (elaboração de 
estatutos e plano de actividades) diferentes grupos 
de trabalho para formular objectivos operacionais e 
respectivas actividades, em áreas transversais a 
toda a ESG: Gabinete de Simulação Empresarial; 
Centro de Investigação; Processo de Bolonha; 
Dinamização Pedagógica; Promoção do Sucesso 
Escolar; Formação Profissional/Contínua; Prestação 
de Serviços à Comunidade (Consultório Técnico “on 
line”; Programa Foral CCDRN; Escola em Parceria). 
Em cada um destes grupos de trabalho, o 
coordenador foi eleito entre os pares. (Despacho do 
Director da ESG a formalizar a constituição destes 
grupos de trabalho; Plano de Actividade destes 
projectos de carácter científico e pedagógico) 

d) No âmbito do SIADAP, os colaboradores não 
docentes, ou seja, os colaboradores dos serviços 
administrativos da ESG, definiram os objectivos 
operacionais - objectivos individuais e partilhados. 
(reunião com os colaboradores; Documento conjunto 
elaborado pelos colaboradores dos serviços 
administrativos da ESG onde constam os objectivos 
individuais e partilhados definidos nos termos do 
SIADAP) 

d) Para aferir o grau de envolvimento dos diferentes 
clientes no processo de definição dos objectivos 
estratégicos aplicou-se um questionário de 
satisfação para cidadãos/clientes e serviços/clientes 
cujos resultados foram os seguintes: docentes -  
15% consideram-se muito satisfeitos, 18% 
satisfeitos, 30% nem satisfeitos nem insatisfeitos, 
3% insatisfeitos e 34% não responderam; 
coordenadores de grupos disciplinares – 33% muito 
satisfeitos e 67% satisfeitos; directores de curso – 
100% muito satisfeitos; outros serviços – 34% nem 
satisfeitos nem insatisfeitos, 33% satisfeitos e 33% 
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não responderam. (Relatório parcial de AA 
organizacional dos SAESG – Resultados da 
aplicação dos questionários de satisfação para 
cidadãos/clientes e serviços/clientes).  

e) São aplicados questionários às empresas e 
organizações públicas da região, no sentido de 
auscultar a sua receptividade em termos de áreas e 
perfis técnicos para os estagiários da ESG. (Ofícios, 
questionários, listagem de instituições que acolhem 
alunos em estágios curriculares)  

e) Os cursos de pós-graduação criados visam formar 
especialistas em áreas que o mercado necessita, 
enquadrados nas áreas de excelência da própria 
ESG e assentes nos Plano de Desenvolvimento do 
IPCA. Através das redes de contactos, a ESG está 
atenta a todas aos sinais externos reveladores de 
oportunidades de formação avançada. (Propostas de 
criação de cursos, pareceres junto de entidades 
externas, questionários) 

e) Como forma de responder a um nicho mercado 
muito específico, activos empregados com o 12º ano 
de escolaridade, foram criado cursos em regime 
nocturno: Contabilidade e Fiscalidade (Proposta de 
criação dos cursos; despacho da tutela a homologar 
os cursos)  

e)Realizou-se um estudo sobre a inserção profissional 
dos diplomados do IPCA. (Estudo: “Inserção 
Profissional dos Diplomados do IPCA: um factor de 
avaliação da qualidade das Instituições de Ensino 
Superior) 

e) Realizam-se, periodicamente, por vontade da 
Direcção da ESG, processos de avaliação externa 
dos seus cursos. Esta avaliação é proposta à 
ADISPOR – Associação dos Institutos Politécnicos 
Superiores. (Decisão da ESG e IPCA em avaliar os 
cursos; pedidos de avaliação à ADISPOR; Relatórios 
da Avaliação)  

f) Divulgação da missão, da visão através do site na 
Internet e no guia do IPCA/ESG. (www.ipca.pt; Guia 
do IPCA/ESG) 

f) Os objectivos estratégicos definidos pela Direcção da 
ESG, resultado do envolvimento de diferentes partes 
interessadas, foram divulgados, em reunião, junto 
dos Coordenadores dos Grupos Disciplinares e 
Directores de Curso. (convocatórias das reuniões) 

f) Os objectivos estratégicos foram divulgados, através 
de comunicado enviado por e-mail, junto de todos os 
docentes. (e-mail)  

f) O plano de actividades foi enviado por e-mail a todos 
os docentes e para os Serviços Centrais para 
integrar o Plano de Actividades do IPCA. (Ofício que 
acompanhou cópia do plano de actividades para 
2005)  
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Pontos fortes: 

 

- Abertura, por parte da liderança, a 
que os seus cursos sejam 
avaliados por uma entidade externa 
– ADISPOR.  

 
- Oferta de cursos de bacharelato e 
licenciatura em regime pós laboral.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontuação: 

2+0+2+2+2+2 = 1,7 

         6 

Oportunidades de melhoria: 

- Elaborar os seguintes documentos orientadores: 
“Observações de Deming sobre a liderança”; 
“Principais funções da liderança relativamente ao 
grupo”; “Etapas sobre a formulação da visão”; 
“Metodologia para a elaboração da missão”; “Carta de 
ética na Administração Pública”; “Qualidade do 
membro da equipa”. Divulgar este documento através 
dos canais mais adequados, oportunamente 
identificados.  

- Assumir como valor organizacional a partilha do 
conhecimento, isto é, a gestão do conhecimento, pois 
esta é a melhor forma de aumentar a produtividade 
das pessoas e das equipas de trabalho. Os gestores 
desempenham aqui um papel determinante.  

- Estabelecer, através de um envolvimento activo e 
participado entre todos os colaboradores da ESG (não 
docentes e docentes), bem como das diferentes 
partes interessadas, principalmente os alunos, os 
valores organizacionais.  

- Elaborar um flyer com a missão, visão e objectivos 
estratégicos e enviar para todos os colaboradores dos 
SAESG para ser afixado nos respectivos gabinetes, 
bem como em painéis informativos, expostos em 
espaços comuns.  

- Definir indicadores de comportamento do líder que 
favoreça o trabalho em equipa.  

- Divulgar o plano de actividades junto dos 
colaboradores dos SAESG. 

- Reformular o questionário de avaliação pedagógica e 
organização aplicados aos alunos no sentido de se 
aproveitar os resultados para formular os objectivos 
operacionais a integrar o plano de actividades.  

- Elaborar folhas de presença para as diferentes 
reuniões.  

- Promover uma apresentação pública do Plano de 
Actividades, onde se convidaria, para além dos 
colaboradores da ESG, coordenadores de outros 
Serviços do IPCA, com os quais desenvolvemos 
acções em conjunto, bem como parceiros 
institucionais externos à ESG.  

 

*Ver Glossário. 
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CRITÉRIO 1: LIDERANÇA 

Sub-critério 1.2 

Conceito: como os dirigentes desenvolvem e prosseguem a missão, a visão e os 

valores necessários para sustentar, a longo prazo, o sucesso da organização e os 

implementam através de acções e comportamentos adequados e estão pessoalmente 

comprometidos em assegurar o desenvolvimento e a implementação do sistema de 

gestão da organização. 

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para desenvolver e 

implementar um sistema de gestão da organização. 

Exemplos: 

a. Promover a criação de estruturas 
e processos de acordo com as 
actividades da organização tendo 
em conta as necessidades e 
expectativas de todas as partes 
interessadas; =2 

b. Definir as funções, 
responsabilidades e autonomias 
para cada nível de gestão; =2 

c. Estabelecer, num processo 
participado pelas pessoas, 
objectivos mensuráveis para 
todos os níveis de gestão; =2 

d. Orientar os resultados* e o 
impacto* da actividade para a 
satisfação das necessidades e 
expectativas das diferentes partes 
interessadas; =0 

e. Implementar um sistema de 
informação para a gestão 
baseado em auditorias* internas e 
avaliações; =0 

f. Promover a utilização de 
ferramentas de gestão para os 
projectos e equipas de trabalho; 
=2 

g. Implementar, a longo prazo, um 
Sistema de Gestão da Qualidade 
Total*, como são exemplos o 
EFQM ou a CAF; =2 

h. Desenvolver e adoptar um 
sistema operacional de medição 
do desempenho da organização 
(ex.: Balanced Scorecard, ISO 
9001). =1 

 

Iniciativas (evidências): 

a)Reformulação do organograma geral da ESG. (novo 
organograma geral da ESG adoptado e apresentado 
em Março de 2005) 

a)Criação de um organograma científico-pedagógico. 
(organograma científico-pedagógico) 

a) Criação de um organograma administrativo. 
(organograma administrativo) 

b) As funções, responsabilidades e autonomias das 
diferentes unidades orgânicas do IPCA (ESG, EST, 
Administrador do IPCA e Administrador dos Serviços de 
Acção Social) estão definidas no decreto-lei que regula 
o regime aplicável aos estabelecimentos de ensino 
superior politécnico em instalação. (DL n.º 24/94, de 27 
de Janeiro) 

b) Estão definidas as funções, as responsabilidades de 
todos os colaboradores da ESG (pessoal dirigente e 
não dirigente; pessoal não docente e pessoal docente). 
(Estatuto do Pessoal Dirigente; Decreto-Lei que 
regulamenta o Regime de Instalação dos Institutos 
Politécnicos – DL 24/94; Estatuto do Pessoal Docente; 
diplomas legais das diferentes carreiras profissionais) 

b) Estão definidas as funções, competências e 
responsabilidades do director da ESG, das diferentes 
unidades orgânicas da ESG (Serviços Administrativos, 
Conselho Científico, Conselho Pedagógico, 
Coordenadores de Grupos Disciplinares e Directores de 
Curso) no Regulamento da ESG e no DL n.º 24/94, de 
27 de Janeiro. (Regulamento da ESG, DL n.º 24/94, de 
27 de Janeiro, Guia do IPCA/ESG, website do IPCA –  
www.ipca.pt ) 

b) Cada colaborador dos SAESG elaborou, a pedido do 
Director da ESG, aquando do início do exercício das 
suas funções, em Outubro de 2004, um documento 
onde descreveu o conteúdo funcional das suas 
actividades. (documento individual de descrição de 
funções elaborado em Novembro de 2004)  

b) Integrado neste processo CAF, e no âmbito da 
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estratégia definida pelo DQMC-IPCA, foi planeado e 
está em fase de implementação a criação do manual de 
funções dos SAESG. (E-mail enviado a todos os 
colaboradores da ESG sobre esta acção; Documentos 
de suporte: 1) O que faz? 2) Como faz? 3) Como 
comunica?) 

c) Algumas unidades orgânicas da ESG, tendo como 
referência os objectivos estratégicos definidos para a 
ESG, elaboraram os respectivos Planos de Actividades 
para 2005, identificando os objectivos de curto prazo e 
as acções conducentes à sua operacionalização. Estes 
Planos integram o documento final: Plano de 
Actividades para a ESG – 2005. (Planos dos diferentes 
Grupos Disciplinares e Direcções de Curso; Plano de 
Actividades para 2005 da ESG) 

c) Todos os colaboradores dos Serviços 
Administrativos da ESG definiram os objectivos 
individuais e partilhados, nos termos do SIADAP 
(reunião com os colaboradores; Documento conjunto 
elaborado pelos colaboradores dos serviços 
administrativos da ESG onde constam os objectivos 
individuais e partilhados definidos nos termos do 
SIADAP) 

d) Não se encontram iniciativas. 

e) Existem os seguintes programas informáticos 
integrados de apoio à gestão: programa de gestão dos 
sumários e assiduidade dos docentes; programa de 
gestão de correspondência; programa de gestão do 
material; programa de gestão das impressões. (visual 
basic 6 e Crystal Report) 

f) Existem os seguintes programas informáticos para a 
gestão de projectos e equipas de trabalho: programa 
informático para inscrição em exames, permitindo, 
deste modo, aos serviços administrativos fazer a 
gestão das salas e gerir as necessidades de vigilâncias 
em exames; programa de gestão dos sumários e 
assiduidade dos docentes; programa de gestão da 
correspondência; programa da gestão de material 
consumível; programa da gestão das impressões feitas 
pelos alunos nos laboratórios de informática (visual 
basic 6 e Crystal Report)  

f) Os serviços administrativos da ESG estão a criar de 
um sistema informático integrado de informação sobre 
circulares e despachos internos da Comissão 
Instaladora do IPCA e Presidência. (Proposta de 
melhoria do serviço apresentado ao Director da ESG e 
respectivo despacho favorável; versão provisória do 
programa) 

g) Está em curso a aplicação da CAF nos serviços 
administrativos da ESG e elaboração do respectivo 
Plano de Melhorias (Informação de serviço para a 
aplicação da CAF; Proposta de execução da AA; 
Proposta de cronograma de execução da AA; Relatório 
Intercalar de AA dos Serviços Administrativos da ESG)  

h) Está planeada e a ser implementada, a médio prazo, 
dentro da estratégia definida pelo DQMC, a certificação 
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da qualidade de todos os serviços do IPCA, entre os 
quais dos SAESG, de acordo com a norma ISO 
9001:2000. (Criação do DQMC no IPCA – serviço 
central; documento de orientação estratégica definida 
pelo departamento)  

Pontos fortes: 

- A aplicação da CAF nos Serviços 
Administrativos da ESG 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pontuação 

 

2+2+2+0+0+2+2+1 = 1,3 

         11 

 

Oportunidades de melhoria: 

- Integrar o Plano de Actividades dos Serviços 
Administrativos da ESG, no Plano de Actividades da 
ESG. O Plano de Actividades dos Serviços 
Administrativos da ESG, enquadrado nos objectivos 
estratégicos da ESG, deverá servir de base de apoio 
à definição dos objectivos individuais, para efeitos de 
avaliação de desempenho individual, nos termos do 
SIADAP.  

- Avaliar o grau de satisfação das entidades que 
acolhem os alunos estagiários dos diferentes cursos 
ministrados na ESG, bem como os próprios alunos 
sobre os termos em que decorreram os próprios 
estágios, como forma de orientar os modelos de 
estágio à satisfação das necessidades e expectativas 
das diferentes partes interessadas.   

- Adoptar diferentes programas informáticos para a 
gestão de projectos e equipas de trabalho, 
nomeadamente: fluxograma e microsoftproject.  

- Criar sistemas de informação para a gestão.  

- Elaborar relatórios de actividades dos Serviços 
Administrativos da ESG e das diferentes unidades 
orgânicas da ESG, para que se possa avaliar o grau 
de execução das actividades, determinar desvios, e 
causas dos mesmos. Estes dados são importantes 
para a elaboração do Plano de Actividades do ano 
seguinte.  

- Aplicação de questionários para avaliar se as 
necessidades e expectativas dos colaboradores foram 
satisfeitas, com a execução do Plano de Actividades.   

- Implementar um sistema operacional de medição do 
desempenho da organização: tableau de bord com 
actividades e indicadores;  

*Ver Glossário. 
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CRITÉRIO 1: LIDERANÇA 

Sub-critério 1.3 

Conceito: como os dirigentes desenvolvem e prosseguem a missão, a visão e os 

valores necessários para sustentar, a longo prazo, o sucesso da organização e os 

implementam através de acções e comportamentos adequados e estão pessoalmente 

comprometidos em assegurar o desenvolvimento e a implementação do sistema de 

gestão da organização. 

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para motivar e 

apoiar as pessoas da organização e servir de modelo. 

Exemplos: 

a. Liderar através do exemplo; =3 
b. Demonstrar empenho no processo 

de mudança aceitando críticas 
construtivas e sugestões para a 
melhoria do estilo de liderança; =3 

c. Actuar de acordo com os objectivos 
e valores estabelecidos; 

d. Partilhar a informação relevante 
com as pessoas; =2 

e. Ajudar as pessoas a atingirem os 
planos e objectivos individuais na 
prossecução dos objectivos 
organizacionais; =2 

f. Incentivar a prática da delegação 
de competências e 
responsabilidades (empowerment*); 
=3 

g. Estimular a iniciativa das pessoas, 
a capacidade de inovação e as 
atitudes pró-activas; =3 

h. Encorajar a confiança mútua e o 
respeito; =3 

i. Assegurar o desenvolvimento de 
uma cultura de mudança que 
promova a identificação, o 
planeamento e a implementação de 
inovações; =3 

j. Promover e financiar acções de 
formação para a melhoria do 
desempenho organizacional; =0 

k. Debater o desempenho individual 
com as pessoas; =2 

l. Reconhecer e premiar os esforços 
individuais e das equipas; =0 

m. Adequar o tratamento dado às 
pessoas, às necessidades e às 
situações em causa. =3 

Iniciativas (evidências): 

a)Recebe todos os colaboradores quando solicitado. 
Quando se trata de pessoal docente faz-se registo na 
agenda, mas quando se trata dos colaboradores dos 
SAESG esse registo não é feito, pois nestas situações 
a política é: “a porta está sempre aberta!”. (registo na 
agenda, quando se trata de pedidos de reunião de 
docentes)  

a) Fomenta o diálogo interno, como política de 
proximidade com os colaboradores, através, entre 
outras, das seguintes medidas: política de “porta 
aberta”; contactos informais e reuniões periódicas. 
(percepções individuais e do grupo; questionários de 
diagnóstico aplicados aos colaboradores)  

a) Promove reuniões de “auscultação” de 
colaboradores, não docentes e docentes, para a 
identificação de questões que podem ser melhoradas. 
(convocatórias das reuniões; registo na agenda; 
questionários de diagnóstico aplicados aos 
colaboradores) 

a) Apesar da isenção de horário, é pontual e assíduo. 
(percepção/observação dos colaboradores) 

a) Todos os grupos de trabalho (colaboradores dos 
SAESG; directores de curso, coordenadores de 
grupos disciplinares e outros grupos/equipas de 
projectos) elegeram um representante junto do 
director da ESG. É política do director da ESG que 
sejam os pares e membros do grupo a eleger os seus 
representantes. (reuniões) 

b) De um modo geral, os colaboradores dos SAESG 
concordam maioritariamente que o Director da ESG 
lidera através do exemplo, demonstra empenho no 
processo de mudança, aceita crítica construtivas e 
aceita sugestões de melhoria. (questionários de 
diagnóstico aplicados aos colaboradores) 

c) Perante o objectivo: mudança de atitude 
organizacional – registou-se um completo 
envolvimento no processo de aplicação da CAF. 
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Reuniu com alguns colaboradores dos SAESG para 
apresentar o projecto CAF, sensibilizando-os para os 
desafios; participou na sessão de apresentação do 
projecto CAF aos Coordenadores dos Grupos 
Disciplinares e Directores de Curso, juntamente com a 
equipa CAF. (reunião; folha de presenças) 

c) Promove com frequência reuniões com os 
colaboradores, não docentes e docentes, com o 
objectivo de fazer ponto de situação dos vários 
projectos em curso, acções e tarefas, bem como 
auscultar as diferentes opiniões relativamente ao 
funcionamento do serviço. (reuniões, mas não 
existem convocatórias)  

c) Os objectivos estratégicos definidos para a ESG, 
para este ano, foram amplamente divulgados junto de 
todos os colaboradores, não docentes e docentes. 
(reuniões, e-mail) 

d) Partilhou com os colaboradores, docentes e não 
docentes, os objectivos estratégicos da ESG 
(documento estratégico, reuniões, e-mail e ofícios)  

d) Reúne periodicamente com os colaboradores para 
fazer o acompanhamento da execução das 
actividades. Quando se trata de pessoal docente, 
existe registo na agenda, quando se trata de pessoal 
não docente, esse registo não é feito. (Registo na 
agenda)  

d) Cria grupos de trabalho para projectos específicos: 
Gabinete de Simulação Empresarial; Centro de 
Investigação; Processo de Bolonha; Dinamização 
Pedagógica; Promoção do Sucesso Escolar; 
Formação Profissional/Contínua; Prestação de 
Serviços à Comunidade (Consultório Técnico “on 
line”; Programa Foral CCDRN; Escola em Parceria. 
(em alguns casos existem despachos e informações 
internas) 

d) Partilha informação relevante com todos os 
colaboradores da ESG, docentes e não docentes, 
através de e-mail e ofícios. (e-mail e ofícios). 

d) Colocou à disposição dos colaboradores dos 
SAESG, para consulta, um dossier sobre o SIADAP 
para os apoiar na definição dos seus objectivos 
individuais. (Dossier do SIADAP; reuniões) 

e) Apoia as direcções de curso e outros grupos 
específicos (Gabinete de Simulação Empresarial; 
Centro de Investigação; Processo de Bolonha; 
Dinamização Pedagógica; Promoção do Sucesso 
Escolar; Formação Profissional/Contínua; Prestação 
de Serviços à Comunidade (Consultório Técnico “on 
line”; Programa Foral CCDRN; Escola em Parceria) 
na prossecução das actividades prosseguidas no 
plano de actividades. (reuniões, orientações, em 
alguns casos existem despachos e informações 
internas)  

e) Apoiou os colaboradores dos SAESG na definição 
dos objectivos individuais, nos termos do SIADAP. 
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(reuniões e encontros informais) 

f) Criação de diferentes grupos de trabalho: Gabinete 
de Simulação Empresarial; Centro de Investigação; 
Processo de Bolonha; Dinamização Pedagógica; 
Promoção do Sucesso Escolar; Formação 
Profissional/Contínua; Prestação de Serviços à 
Comunidade (Consultório Técnico “on line”; Programa 
Foral CCDRN; Escola em Parceria. (em alguns casos 
existem despachos e informações internas).  

f) Os colaboradores dos SAESG, de um modo geral, 
concordam maioritariamente que o Director da ESG 
delegue competências e responsabilidades. 
(questionários de diagnóstico aplicados aos 
colaboradores) 

f) A figura de coordenador dos serviços 
administrativos está prevista no Regulamento da 
ESG, sendo este nomeado pelo Director da ESG. O 
processo de indicação do coordenador resultou da 
seguinte forma: o Director da ESG solicitou a todos os 
colaboradores que indicassem entre eles o seu 
coordenador. (reunião)  
g) Estimula a iniciativa das pessoas, a capacidade de 
inovação e as atitudes pró-activas através da criação 
de grupos de trabalho. Em alguns casos estes grupos 
resultam da iniciativa do Director da ESG, outros 
casos aceita as propostas que lhe são dirigidas (por 
exemplo, grupo de trabalho responsável pela 
elaboração do documento: “Princípios Orientadores 
para a elaboração do Relatório de Estágio”. 
(despachos, ofícios, informações de serviço, e-mail).   

g) Os colaboradores dos SAESG, de um modo geral, 
concordam maioritariamente que o Director da ESG 
estimula a sua iniciativa. (questionários de diagnóstico 
aplicados aos colaboradores) 

h) Trata “caso a caso” as diferentes situações de 
todos os colaboradores. (reuniões e encontros 
informais).  

h) Com regularidade, o Director da ESG discursa 
perante alguns colaboradores dos SAESG, em 
contextos mais informais, encorajando-os, apoiando-
os e reforçando positivamente as suas atitudes. 
(registos orais dos colaboradores; encontros mais 
informais; questionários de diagnóstico aplicados aos 
colaboradores) 

h) O Departamento de Comunicação e Imagem 
(Serviço Central) promove actividades “vestir a 
camisola”, por exemplo: concurso de fotografia; 
torneiro de bilhar, exposição de artesanato; 
workshops temáticos. (saúde, leitura, etc.). (cartazes 
e e-mail) 

h) Os colaboradores dos SAESG, nestes dois últimos 
anos, têm organizado um passeio com piquenique. (e-
mail) 

h) Os SAESG já promoveram, em outros anos, 
actividades “vestir a camisola”, dirigidos a todos os 
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colaboradores do IPCA, não docentes e docentes, por 
exemplo: passeio ao Gerês e fim-de-semana na Serra 
da Estrela. (e-mail).  

i) Informação de serviço sobre o projecto-piloto de 
aplicação da CAF nos serviços administrativos da 
ESG. (ordem de serviço) 

i) O Director da ESG divulgou, pessoalmente, junto de 
alguns colaboradores da ESG o projecto-piloto de 
implementação da CAF nos SAESG (reunião; cópias 
do despacho).  

i) O Director da ESG participou nas acções de 
sensibilização sobre o projecto-piloto de aplicação da 
CAF nos SAESG. (Folha de presenças) 

i) O Director da ESG participa frequentemente em 
seminários para actualização de conhecimento, como 
forma de suportar os processos de mudança 
organizacional e já participou em algumas acções de 
formação sobre qualidade. (Curriculum vitae; 
certificados/declarações de participação; questionário 
de diagnóstico para gestores intermédio) 

i) O Director da ESG promove o envolvimento directo 
dos colaboradores nas actividades de execução da 
política. (questionário de diagnóstico para gestores 
intermédio e colaboradores) 

j) A Comissão Instaladora autorizou a participação de 
um colaborador docente na acção de formação sobre 
a CAF. (Proposta de participação no Curso de 
Especialização de Agentes CAF, promovido pelo INA; 
Despacho a autorizar a participação) 

j) O Director da ESG autorizou a realização de acção 
de formação para os membros da equipa CAF sobre a 
metodologia CAF. (declaração de formação, 
autorização da execução do cronograma de acção 
para a implementação da CAF) 

j) Os colaboradores dos SAESG, de um modo geral, 
salientam necessidade do Director da ESG promover 
e financiar acções de formação para a melhoria do 
desempenho organizacional. (questionários de 
diagnóstico aplicados aos colaboradores) 

k) O Director da ESG promove com regularidade 
reuniões de acompanhamento com os colaboradores 
dos SAESG (reuniões, mas não existem registos na 
agenda)  

l) Os colaboradores dos SAESG, de um modo geral, 
salientam a necessidade do Director da ESG 
reconhecer e premiar os esforços individuais e das 
equipas. (questionários de diagnóstico aplicados aos 
colaboradores) 

m) Os colaboradores dos Serviços SAESG, de um 
modo geral, concordam maioritariamente que o 
Director da ESG adequa o tratamento dado às 
pessoas, às necessidades e às situações em causa. 
(questionários de diagnóstico aplicados aos 
colaboradores) 
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Pontos fortes: 

- Nos termos do SIADAP, os 
objectivos individuais dos 
colaboradores foram propostos pelos 
próprios. A Direcção da ESG 
concedeu total autonomia para os 
seus colaboradores apresentarem 
uma proposta de definição dos seus 
objectivos individuais, enquadrados 
nos objectivos organizacionais.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontuação: 

 

 

3+3+2+2+3+3+3+3+0+2+0+3 
= 2,3 
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Oportunidades de melhoria:  

- Criar uma intranet na ESG e colocar um campo para 
apresentação de sugestões – caixa de sugestões 
virtual.  

- Registar na agenda do Director da ESG as reuniões 
e encontros com os diferentes colaboradores dos 
Serviços Administrativos da ESG.  

- Dar a conhecer a todos os colaboradores (não 
docentes e docentes) a constituição de todos os 
grupos de trabalho, identificar os seus membros e a 
sua área de actuação. Se a intranet for criada, esta 
informação deveria veicular, também, neste meio de 
comunicação e informação.  

- Promover a realização de acções de 
formação/esclarecimento sobre o SIADAP para 
todos os colaboradores da ESG.  

- Definir linhas de orientação concretas para a 
definição dos objectivos individuais, a estabelecer 
nos termos do SIADAP. Aqui pretende-se que o 
efeito seja em “cascata”: definição dos objectivos do 
topo até à base. 

- Introduzir sistemas de avaliação do desempenho 
que liguem os objectivos organizacionais e 
individuais, permitam o feedback e estejam ligados 
às oportunidades de progressão.   

- Elaborar o Regulamento para a avaliação do 
desempenho dos dirigentes, funcionários e agentes 
em serviço no IPCA.   

- Perceber o que motiva os colaboradores através da 
utilização de inquéritos, grupos de discussão, entre 
outros mecanismos.  

- Reiniciar, na ESG, a organização e realização de 
actividades “vestir a camisola”.  

- Elaborar um diagnóstico sobre as necessidades de 
formação junto dos colaboradores dos Serviços 
Administrativos da ESG.  

- Elaborar o Plano Anual de Formação.  

- Implementar medidas de reconhecimento público e 
premiar os esforços individuais e de grupos de 
trabalho e equipas (por exemplo, divulgação dos 
resultados do trabalho; participação em seminários e 
acções de formação).  

- Implementar políticas de conciliação da vida familiar 
e profissional: regime de “horários flexíveis”.  

- Adquirir material/instrumentos ergonómicos.  
*Ver Glossário. 
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CRITÉRIO 1: LIDERANÇA 

Sub-critério 1.4 

Conceito: como os dirigentes desenvolvem e prosseguem a missão, a visão e os 

valores necessários para sustentar, a longo prazo, o sucesso da organização e os 

implementam através de acções e comportamentos adequados e estão pessoalmente 

comprometidos em assegurar o desenvolvimento e a implementação do sistema de 

gestão da organização. 

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para gerir as 

relações com o nível político e com as outras partes interessadas. 

Exemplos: 

a. Manter contactos regulares e 
proactivos com o nível político das 
áreas executiva e legislativas 
correspondentes (Ministro, 
Secretário de Estado); =2 

b. Desenvolver parcerias* e redes* 
com as partes interessadas 
relevantes (cidadãos, ONGs, 
grupos de interesse, outros 
organismos públicos, etc.); =2 

c. Promover o envolvimento dos 
políticos e de outras partes 
interessadas no estabelecimento 
de metas, resultados e impactos a 
atingir, e na implementação do 
sistema de gestão da 
organização; =2 

d. Procurar o reconhecimento 
público da organização (ex. 
construção da imagem); =2 

e. Desenvolver o conceito de 
marketing (produtos e serviços 
chave) e divulgá-lo interna e 
externamente; =2 

f. Participar nas actividades de 
associações profissionais, 
organizações representativas e 
grupos de interesse; =2 

Iniciativas (evidências): 

a) O Director da ESG, enquanto membro da Comissão 
Instaladora, estabelece contactos com a tutela; 
Ministério e Secretaria de Estado. (contacto 
telefónicos, reuniões) Existem relações pró activas 
com a liderança política. Os objectivos organizacionais 
estão alinhados com as metas políticas para que as 
acções implementadas produzam as mudanças 
desejadas. (contactos e reuniões)  

b) Há protocolos estabelecidos a nível da Presidência 
do IPCA com incidência na ESG: protocolos de 
estágio; protocolos de atribuição de prémios e mérito 
escolar; protocolos de cooperação pedagógica; 
protocolo de disponibilização de apoio informático; 
protocolos de cooperação com instituições bancárias; 
protocolos de cooperação no âmbito de programas de 
mobilidade. (Listagem dos diferentes Protocolos de 
Cooperação)  

b) Enquadrado na Plano de Desenvolvimento do IPCA, 
o director da ESG está a liderar o processo de 
constituição de duas redes de estratégicas: 1) rede 
das escolas secundárias e profissionais (ir ao encontro 
de potenciais alunos); 2) rede das associações 
profissionais (diagnóstico das necessidades 
profissionais, por forma a criar cursos adequados a 
essas necessidades e, por outro lado, criar uma rede 
de entidades que acolhem os alunos da ESG em 
estágios curriculares). (reuniões, ofícios)  

b) Enquadrado no Plano de Desenvolvimento do IPCA, 
está em fase de constituição o Conselho Consultivo do 
IPCA. Mais tarde, quando o projecto de 
desenvolvimento da ESG estiver mais consolidado, e 
se justificar, criar-se-á um Conselho Consultivo 
específico da ESG. (Plano de Desenvolvimento do 
IPCA; reuniões)  

c) O Director da ESG promover o envolvimento dos 
políticos, nomeadamente Câmaras Municipais da 
região do Cávado e do Ave, bem como de outras 
partes interessadas, como por exemplo associações 
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profissionais, comerciais e industrias e escolas 
profissionais, no estabelecimento de metas, resultados 
e impactos a atingir com a actuação da ESG: criação 
de novos cursos; cursos profissionais, curso de pós-
graduação, projectos de apoio à comunidade. 
(reuniões, agenda)  

c) Envolvimento de organismos públicos e 
organizações privadas na criação de novos cursos 
através apresentação de pareceres que acompanham 
a respectiva proposta de criação de curso a apresentar 
ao Ministro da tutela. (ofícios e reuniões; proposta de 
criação de cursos e respectivos pareceres) 

c) Com o objectivo de promover o envolvimento dos 
diferentes clientes (cidadãos e serviços) dos SAEG na 
definição de metas a atingir relativamente a vários 
processos aplicou-se um questionário de satisfação de 
clientes onde foi solicitado, aos mesmos, a 
apresentação de sugestões de melhoria relacionados 
com os vários indicadores em análise. (Relatório 
Parcial de AA Organizacional dos SAESG – 
Resultados da Aplicação dos Questionários de 
Satisfação para Cidadãos/Clientes e 
Serviços/Clientes) 

d) Colaboração com o Gabinete de Comunicação e 
Imagem do IPCA, serviço responsável pela construção 
da imagem do IPCA – serviço partilhado. 
(organograma geral)  

d) O IPCA, através do seu Gabinete de Comunicação 
e Imagem, participa nas feiras de ensino, divulgando, 
desta forma, os cursos das duas escolas. (cartazes, 
ofícios, comunicados, recortes de imprensa)  

d) O Director da ESG quando participa em sessões 
públicas, seminários, reuniões, etc., a convite de 
entidades externas, não só no âmbito da sua 
actividade profissional, enquanto director da ESG, mas 
também a título individual, preocupa-se em contribuir 
para a construção de uma imagem pública positiva do 
IPCA e particularmente da ESG. Reforço da imagem 
pública positiva através de meios informais. 
(participação em seminários e encontros)    

d) Participação dos docentes em seminários e 
congressos com comunicação. (pedido de 
participação; certificado de participação)  

d) A convite da Escolas Secundárias, o Director da 
ESG tem participado em sessões de divulgação dos 
cursos ministrados na ESG. (ofícios) 

d) A ESG tem recebido professores e alunos de 
escolas secundárias da região, em visitas guiadas às 
instalações acompanhadas de sessões de divulgação 
dos cursos ministrados na ESG. (ofícios, e-mail)  

d) Ao abrigo de programas de mobilidade de docentes, 
a ESG tem recebido docentes de outras universidades 
e politécnicos. (programa de mobilidade de docentes; 
ofícios; e-mail; encontros)  

e) É feita divulgação dos cursos ministrados na ESG 
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através do Gabinete de Comunicação e Imagem junto 
das Escolas Secundárias, feiras de orientação 
vocacional, convites dirigidos às escolas da região 
para visitarem a ESG. (ofícios, cartazes, e-mail 
informando a visita de escolas)  

e) Todos os panfletos de divulgação dos cursos de 
bacharelato, licenciatura e pós-graduações são 
elaborados pelo Gabinete de Comunicação e Imagem. 
(panfletos, cartazes, informação através de e-mail) 

e) Está a ser criada uma nova imagem para o IPCA 
que traduza melhor o actual contexto da Instituição. 
(sessões de brainstorming; proposta de imagem)  

e) Tendo em vista assegurar uma comunicação eficaz, 
estão disponíveis na página web do IPCA os 
endereços electrónicos para efeitos de contacto por 
parte dos alunos, cidadãos e entidades públicas e 
privadas. (www.ipca.pt)  

e) Elaboram-se planos e relatórios de actividade, bem 
como balanço social. (relatórios e planos de actividade 
e balanço social)  

f) Participa em reuniões e em seminários a convite de 
várias instituições regionais e locais, nomeadamente, 
com a Associação Comercial e Industrial de Barcelos, 
Instituto Português da Juventude, Agência de 
Desenvolvimento Regional do Vale do Cávado, 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte, Associação Comercial e Industrial 
de Esposende, Famalicão, Guimarães, Fafe, entre 
outras. (reuniões, agenda, ofícios)   

f) O Director da ESG é Presidente do Conselho Fiscal 
da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do 
Cávado. (Composição dos órgãos da ADRVC; ofícios 
e actas das reuniões) 

Pontos fortes: 

- Envolvimento de organismos 
públicos e organizações privadas 
na criação de novos cursos 
através apresentação de 
pareceres. (ofícios e reuniões), 
com o objectivo de dar resposta 
às necessidades do mercado de 
trabalho da região.  

 

 

 

 

 

Oportunidades de melhoria: 

- Desenvolver e implementar as seguintes ferramentas 
que promovem o diálogo com as diferentes partes 
interessadas: consulta de parceiros estratégicos; 
inquéritos; grupo de interesse; pesquisa de futuro.  

- Melhorar os mecanismos de publicitação dos bons 
resultados, das medidas inovadoras e dos padrões 
de qualidade dos serviços na Internet; na 
comunicação social e em publicações científicas.  

- Tendo em vista o reforço da comunicação eficaz e 
transparência da administração, suportado pelo DL 
n.º 135/99, de 22 de Abril, poder-se-á estabelecer os 
seguintes princípios: publicitar interna e 
externamente o Plano de Actividades, Relatório de 
Actividades e Balanço Social; adoptar meios de 
divulgação multimédia das actividades da ESG/ 
IPCA, com o objectivo de esclarecer todas as partes 
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Pontuação: 

 

2+2+2+2+2+2 = 2 

            6 

interessadas sobre o seu funcionamento.  
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 1 

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO 

Sub-critério 1.1 1,7 

Sub-critério 1.2 1,3 

Sub-critério 1.3 2,3 

Total da pontuação dos sub-critérios21 

Sub-critério 1.4 2 

7,3 

Média da pontuação dos sub-critérios22 
 

7,3 / 4 = 1,8 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MEIOS 

0. Nenhuma evidência ou apenas evidencia de uma iniciativa sem expressão. 
1. Iniciativa planeada - P (plan). 
2. Iniciativa planeada e implementada – D (do). 
3. Iniciativa planeada, implementada e avaliada – C (check). 
4. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados 

de acções de benchmarking e ajustada em conformidade – A (act).  
5. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados 

de acções de benchmarking e ajustada e integrada completamente na organização. 
 

                                                 
21 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 1.1+1.2+1.3+1.4 

22 Média dos sub-critérios. Ex.: 4
4.13.12.11.1 +++  
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CRITÉRIO 2: PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

Sub-critério 2.1 

Conceito: como a organização implementa a sua missão e visão através de uma 

estratégia* clara orientada para todas as partes interessadas, e suportada por 

políticas, planos, metas, objectivos e processos adequados.  

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para obter 

informação relacionada com necessidades presentes e futuras das partes 

interessadas. 

Exemplos: 

a. Identificar todas as partes 
interessadas relevantes; =2 

b. Proceder à recolha sistemática de 
informação sobre as partes 
interessadas, suas necessidades 
e expectativas, através de 
inquéritos* dirigidos a 
Clientes/Cidadãos, colaboradores, 
sociedade e governo; =3 

c. Obter periodicamente informação 
sobre variáveis importantes tais 
como alterações sociais, 
ecológicas, económicas, jurídicas 
e demográficas; =0 

d. Avaliar regularmente a qualidade 
da informação e a forma como é 
recolhida; =0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas (evidências): 

a) Existe um organograma geral da ESG, 
recentemente reestruturado, onde estão identificadas 
as partes interessadas internas. (organograma geral 
da ESG)  

a) Existe um organograma administrativo e um 
científico-pedagógico, recentemente elaborado, onde 
estão identificadas as partes interessadas internas. 
(organograma administrativo e organograma científico-
pedagógico)  

a) Existe um Regulamento da ESG, onde estão 
definidas algumas das suas partes interessadas 
internas e âmbito das suas competências. 
(Regulamento da ESG)  

a) Os SAESG estão a elaborar um documento que 
identifica as diferentes partes interessadas dos seus 
serviços, internos e externos, directos e indirectos. 
(documento em construção)  

b) Existe um dossier individual do colaborador: 
currículo, outra informação relevante, tais como: 
atestados, registo de assiduidade, etc. (dossier 
individual do colaborador) 

b) Existe um dossier individual do docente. (Dossier 
individual do docente)  

b) No âmbito do processo de AA através da CAF, 
foram aplicados inquéritos, por questionário, aos 
colaboradores dos SAESG para aferir algumas das 
suas necessidades e expectativas em relação aos 
serviços. (questionário aos colaboradores)  

b) São aplicados questionários sobre a organização 
dos serviços aos alunos, bem como sobre a avaliação 
pedagógica. Porém, os resultados da avaliação 
organizacional não são tratados. (questionários de 
avaliação da organização dos Serviços; questionários 
de avaliação pedagógica) 

b) Para este ano lectivo fez-se um levantamento junto 
de entidades públicas, privadas e de economia social 
da região sobre os seus interesses em apoiar e 
acolher alunos da ESG/IPCA para realizarem estágios 
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curriculares. (questionário para levantamento das 
ofertas de estágio curricular para o ano lectivo 
2004/2005) 

b) Entre os dias 2 e 16 de Maio de 2005, no âmbito do 
processo de AA através da CAF, aplicaram-se 
questionários de satisfação para clientes e serviços 
dos SAESG. (Relatório Parcial de AA Organizacional 
dos SAESG – Resultados de Aplicação dos 
Questionários de Satisfação para Cidadãos/Clientes e 
Serviços/Clientes) 

b) Encontros e reuniões com as Escolas Secundárias, 
Escolas Profissionais e Organizações Empresariais. 
(reuniões, ofícios) 

c) Existe sistema de gestão de reclamações. (livro de 
reclamações) 

c) Aquando da elaboração dos horários lectivos, são 
solicitados aos docentes informação sobre as suas 
disponibilidades, em virtude da frequência de estudos 
de mestrado e doutoramento. (e-mail enviado aos 
docentes) 

d) Não se encontram iniciativas.  

Pontos fortes: 

- O organograma científico-
pedagógico. 

- O organograma administrativo. 
- O documento que está a ser 

elaborado pelos Serviços 
Administrativos da ESG que 
identifica as diferentes partes 
interessadas dos seus serviços, 
internos e externos, directos e 
indirectos (documento em 
construção).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de melhoria:  

- Uma vez listadas as diferentes partes interessadas 
dos Serviços Administrativos da ESG, internos e 
externos, directos e indirectos, torna-se necessário 
construir uma matriz de stakeholders de forma a 
permitir identificar: quem são as principais partes 
interessadas, quais são os seus objectivos e os seus 
interesses principais, qual a sua base de poder e 
qual a sua influência, qual o seu impacto no projecto, 
se existe conflito potencial com outras partes 
interessadas, se cada stakeholder será 
potencialmente um aliado, um adversário ou manter-
se-á neutral, qual o papel que terá no projecto (actor 
principal, mero participante, consultor ou outro), qual 
o tipo de envolvimento a oferecer (informação, 
consulta ou participação) e como poderemos 
trabalhar em conjunto para obter impactos 
vantajosos para ambas as partes (estratégia win-
win).  

- Anualmente, efectuar o levantamento das 
necessidades de formação dos colaboradores 
SAESG, no sentido de se elaborar o Plano Individual 
de formação e o geral. Estes planos deverão ser 
tidos em conta aquando da elaboração do Plano de 
Actividades 

- Aplicação de questionários aos colaboradores para 
determinar o seu nível de bem-estar e factores 
motivacionais.  

- Implementar um sistema de sugestões, bem como 
geri-las à posteori, implementando aquelas que 
poderão conduzir a processos de melhoria. 
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Pontuação: 

 

2+3+0+0 = 1,3 

     4 

 

- Para um maior conhecimento e de um nível 
qualitativo diferenciado sobre as necessidades 
presente e futuras, das partes interessadas, dever-
se-á activar um fluxo regular de informações sobre 
alguns aspectos do seu contexto externo geral 
(aspectos políticos, económicos, sociais e 
tecnológicos), do seu contexto externo específico 
(clientes externos, fornecedores, concorrentes, 
grupos regulamentadores, incluindo o Governo) e 
ambiente interno (estrutura, funções, cultura, 
recursos, processos).  

- Elaborar um documento com as linhas de orientação 
para garantir a qualidade de informação (utilidade, 
objectividade e integridade) 
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CRITÉRIO 2: PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

Sub-critério 2.2 

Conceito: como a organização implementa a sua missão e visão através de uma 

estratégia clara orientada para todas as partes interessadas, e suportada por 

políticas, planos, metas, objectivos e processos adequados.  

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para desenvolver, 

rever e actualizar o planeamento e a estratégia. 

Exemplos: 

a. Envolver as partes interessadas 
no processo de definição, revisão 
e actualização do planeamento e 
estratégia, e dar prioridade às 
suas expectativas e 
necessidades; =2 

b. Analisar riscos e oportunidades e 
identificar os factores críticos de 
sucesso* através da avaliação 
regular dos factores no ambiente 
da organização (incluindo 
mudanças de política); =2 

c. Estabelecer objectivos 
estratégicos e operacionais com 
base na visão, missão e valores 
da organização e proceder à 
devida articulação com os planos 
e processos operacionais; =2 

d. Avaliar a qualidade dos planos 
estratégicos e operacionais; =2 

e. Articular actividades e recursos, 
pressões de curto e longo prazo e 
exigências das partes 
interessadas; =2 

f. Avaliar as tarefas existentes em 
termos de saídas (resultados) e 
consequências (impactos), e 
verificar o grau de execução dos 
objectivos, a todos os níveis, e se 
necessário ajustar o planeamento 
e a estratégia; =2 

g. Avaliar a necessidade de 
reorganizar e melhorar as 
estratégias e métodos; =2 

h. Efectuar a análise sistemática dos 
pontos fortes e fracos internos 
(por exemplo diagnósticos - TQM 
ou análise SWOT*); =2 

 

Iniciativas (evidências): 

a) O planeamento das actividades e a definição da 
estratégia para os SAESG é feito com base em: Plano 
de Desenvolvimento do IPCA, sugestões dos 
colaboradores (docentes e não docentes), 
necessidades e expectativas dos cidadãos/clientes 
(alunos de graduação e pós-graduação), bem como 
nas sugestões de parceiros da ESG. (inquérito ao 
dirigente aplicado no âmbito da CAF)  

a)Alguns dos colaboradores dos SAESG foram 
envolvidos no processo de elaboração do Plano de 
Actividades dos SAESG. (inquéritos aos colaboradores 
aplicados no âmbito da CAF)   

a) A maioria dos colaboradores dos SAESG considera 
que no processo de definição do planeamento e 
estratégia da ESG não foram atendidas as suas 
necessidades e expectativas. (questionários aplicados 
aos colaboradores) 

a) No âmbito do processo de AA através da CAF 
aplicou-se um questionário de satisfação de clientes, 
com o objectivo de aferir o grau de satisfação 
relativamente a um conjunto de indicadores, 
solicitando-se, de igual forma, a apresentação de 
sugestões de melhoria. (Relatório Parcial de AA 
Organizacional dos SAESG – Resultados da Aplicação 
dos Questionários de Satisfação para 
Cidadãos/Clientes e Serviços/Clientes) 

b) O Director da ESG, aquando da elaboração da 
estratégia organizacional, efectuou uma análise 
SWOT: dos pontos fortes e fracos; oportunidades e 
ameaças. (Análise SWOT)  

b) Existe um Manual do Docente (onde estão descritas 
todas as tarefas administrativas do mesmo) e em 
anexo ao mesmo segue um calendário de entrega de 
documentos chave: pautas, livros de termo, entrega de 
dossiers pedagógicos, relatório de actividades, 
currículo, relatórios da disciplina – capacidade de 
gestão. (manual do docente) 

b) Periodicamente, é analisado o cumprimento de 
algumas das tarefas definidas no Manual do Docente. 
Em caso de falta de cumprimento do estipulado, os 
SAESG enviam um e-mail ao responsável pela tarefa 
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em questão. (e-mail)  

b) Existe um sistema de gestão de sumários. Se 
dentro do prazo estabelecido o docente não sumariar 
é-lhe colocado falta. Registo da assiduidade. 
(programa de sumários e livro de registo de 
assiduidade de docentes) 

b) Existe um organograma administrativo onde 
podemos identificar as áreas/actividades chave com a 
identificação da respectiva equipa. (organograma 
administrativo)  

c) Existe um documento com os objectivos 
estratégicos para 2005: orientações gerais, elaboradas 
pelo director da ESG, resultado de um processo 
participado e partilhado. Com base nestas linhas 
estratégicas de orientação, elaborou-se o plano de 
actividades da ESG para 2005. Para o plano de 
actividades da ESG contribuíram as coordenações dos 
grupos disciplinares, as direcções de curso e os 
grupos de trabalho científico-pedagógico (Gabinete de 
Simulação Empresarial; Centro de Investigação; 
Processo de Bolonha; Dinamização Pedagógica; 
Promoção do Sucesso Escolar; Formação 
Profissional/Contínua; Prestação de Serviços à 
Comunidade (Consultório Técnico “on line”; Programa 
Foral CCDRN; Escola em Parceria). (Plano de 
Actividades da ESG para 2005; Planos de Actividades 
dos Grupos Disciplinares, Planos de Actividades das 
Direcções de Curso e Grupos de Trabalho Científico-
Pedagógico)  

c) O Director da ESG solicitou, em Março de 2005, o 
cronograma de acção às Direcções de Curso e aos 
Coordenadores de grupos disciplinares. (reunião; e-
mail)  

c) Existe um plano de actividades dos SAESG, embora 
não integrado no plano geral da ESG. (Plano de 
Actividades dos SAESG) 

c) Os colaboradores dos SAESG apresentaram ao 
Director uma proposta de trabalho onde definiram os 
seus objectivos individuais e partilhados, nos termos 
do SIADAP. Esta proposta foi aceite pelo Director da 
ESG. (ofício; proposta de definição de objectivos nos 
termos do SIADAP)  

d) O Plano Estratégico da ESG foi divulgado pelo 
Director junto dos coordenadores dos grupos 
disciplinares e directores de curso, tendo sido 
solicitados aos mesmos sugestões e opiniões. 
(reuniões; e-mail; ofícios) 

d) Nos encontros com parceiros e em sessões em que 
participa, o Director da ESG divulga a estratégia da 
ESG, bem como o plano de actividades. (convite para 
participar nas sessões) 

e) Existe um Manual do Docente que define, entre 
outros aspectos, o cronograma das tarefas (e 
respectivas datas de entrega). Este cronograma é 
enviado pelos serviços administrativos por e-mail. 
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(manual do docente; e-mail)  

e) Aquando da elaboração dos horários lectivos, os 
SAESG colocam duas questões aos docentes: 
indisponibilidades (profissionais, em caso de 
convidados, e de preferências, no caso das pós-
graduações); necessidades de videoprojector para as 
respectivas aulas. Estas informações são 
determinantes para elaborar os horários escolares, 
gerir espaços e recursos informáticos. (e-mail)  

e) Periodicamente, os SAESG enviam informações 
dirigidas aos docentes relembrando o cumprimento de 
determinadas tarefas e respectivos prazos de entrega. 
(e-mail).  

e) A recepção dos SAESG funciona em horário 
alargado, de forma a responder às solicitações dos 
diferentes alunos do regime diurno e nocturno: 
segunda a sexta – das 8h30 às 24h00; sábado – das 
9h00 às 13h00. (Horários de funcionamento dos 
serviços) 

e) Os laboratórios de informática, de forma a 
responder às solicitações dos diferentes alunos do 
regime diurno e nocturno, funcionam no seguinte 
horário: segunda a sexta – das 8h30 às 24h00; sábado 
– das 9h00 às 13h00. (Horários de funcionamento dos 
serviços)  

f) No sentido de avaliar as tarefas existentes em 
termos de saídas (resultados) e verificar o grau de 
execução dos objectivos, o Director da ESG solicitou 
às Direcções de Curso o cronograma de acção. 
(reuniões, ofícios e e-mail) 

g) Os SAESG realizaram uma avaliação qualitativa 
sobre determinados métodos organizacionais, da qual 
resultaram algumas propostas: implementação de um 
sistema de segurança da informação (backups 
periódicos); proposta de alteração de algumas 
medidas inerentes ao sistema de gestão dos dossiers 
pedagógicos, aproveitando as potencialidades das 
tecnologias de informação e comunicação; registo de 
mensagens. (informação de serviços ao director ao 
ESG)   

g) Os SAESG apresentaram ao Director da ESG uma 
proposta para alterar a forma de 
comunicação/divulgação dos despachos/circulares da 
Comissão Instaladora e do Presidente. Esta pressão 
foi exercida pelos serviços Centrais (forma de controlo 
de recepção) e docentes (que diziam que não 
recebiam). Esta proposta foi aceite pelo Director da 
ESG e já está implementada. (Informação de serviço e 
despacho do Director) 

g) Os SAESG estão a preparar uma proposta, a 
apresentar ao Director da ESG, para implementar um 
sistema de gestão de arquivo. (plano da proposta) 

g) Resultante da necessidade de reorganizar e 
melhorar os métodos de serviço, os SAESG 
elaboraram os seguintes organogramas: científico-
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pedagógico e administrativo. (reuniões; 
organogramas);  

g) Os SAESG apresentaram ao Director uma proposta 
para melhorar a comunicação e divulgação 
organizacional das publicações do Diário da 
República, nos diferentes aspectos relevantes para os 
membros da ESG. Esta proposta foi aceite pelo 
Director da ESG e já está implementada. (informação 
de serviço; despacho do Director)   

g) Os SAESG apresentaram ao Director uma proposta 
de documento de apresentação de sugestão de 
melhoria. Este documento servirá para os 
colaboradores apresentarem sugestões de melhoria 
dos seus serviços, descrevendo como fazem e como 
sugerem que seja feito. Por outro lado, servirá para 
avaliar o seu desempenho, tal como definiram nos 
objectivos individuais, nos termos do SIADAP. 
(informação de serviço)   

h) Os SAESG estão a aplicar a CAF. (despacho do 
director, sessões de apresentação, acção de 
formação)  

 

Pontos fortes: 

- Organograma administrativo.  
- Horário de funcionamento alargado 

da recepção dos Serviços 
Administrativos e dos Laboratórios 
de Informática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontuação: 

 

 

Áreas de melhoria  

- Envolver todos os colaboradores no processo de 
elaboração do plano de actividades dos SAESG. 

- Criar uma dinâmica de análise SWOT: dos pontos 
fortes e fracos (internos – está a ser aplicada através 
da CAF); e oportunidades e ameaças (ambiente 
externo) que suporte a orientação estratégica.  

- Integrar no Plano de Actividades da ESG, o Plano de 
Actividades dos Serviços Administrativos.  

- Nos próximos planos orientadores da estratégia da 
ESG poderá constar um ponto que foque a política 
de melhoria de serviços. 

- Definir no plano de actividades indicadores de 
desempenho das diferentes acções.    

- Alargar a participação nas sessões de avaliação da 
qualidade do plano de actividades a todas as partes 
interessadas internas e externas (as julgadas 
convenientes). Estas sessões poderiam ser 
estruturadas da seguinte forma: apresentação geral 
do plano; discussão geral do plano e das reacções 
(favoráveis e desfavoráveis) que ele mereceu; 
modificações que melhorariam os pontos fortes e 
minimizariam ou eliminariam os pontos fracos; 
acordar os passos seguintes para completar o plano. 

- Aquando da elaboração do Plano de Actividades 
criar medidas de monitorização e avaliação dos 
mesmos, em termos de resultados e de impactos, 
para que seja possível medir o grau de cumprimento 
dos objectivos e, se necessário, ajustar a estratégia e 
os planos. Esta medida deve ser aplicada não só ao 
Plano de Actividades da ESG, como, também, aos 
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2+2+2+2+2+2+2+2 = 2 

               8 

 

 

dos Grupos Disciplinares; Direcções de Curso, 
Grupos de Trabalho Científico-pedagógicos e 
Serviços Administrativos.  

- Os grupos de trabalho, Grupos Disciplinares e 
Direcções de Curso deverão elaborar relatórios 
intercalares e finais.  

 

*Ver Glossário. 
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CRITÉRIO 2: PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

Sub-critério 2.3 

Conceito: como a organização implementa a sua missão e visão através de uma 

estratégia clara orientada para todas as partes interessadas, e suportada por 

políticas, planos, metas, objectivos e processos adequados.  

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para implementar o 

planeamento e a estratégia em toda a organização. 

Exemplos: 

a. Implementar o planeamento e a 
estratégia através da negociação 
e do consenso interno, e da 
fixação de prioridades, 
estabelecendo um calendário e 
uma estrutura organizacional 
adequada; =3 

b. Materializar os objectivos 
estratégicos e operacionais da 
organização, em planos e 
actividades, e articulá-los com 
processos-chave*; =2 

c. Criar canais de comunicação 
interna para divulgar objectivos, 
planos e actividades na 
organização; =2 

d. Desenvolver e aplicar métodos 
para medir o desempenho da 
organização a todos os níveis; =2 

e. Criar e acompanhar estruturas de 
gestão (ex. Conselho de 
Orientações Políticas, Comissão 
Executiva e grupos de 
acompanhamento). =1 

 

Iniciativas (evidências): 

a) Existe um documento com os objectivos 
estratégicos para 2005: orientações gerais, elaboradas 
pelo director da ESG, resultado de um processo 
participado e partilhado. Com base nestas linhas 
estratégicas de orientação, elaborou-se o plano de 
actividades da ESG para 2005. Para o plano de 
actividades da ESG contribuíram as coordenações dos 
grupos disciplinares, as direcções de curso e os 
grupos de trabalho científico-pedagógico (Gabinete de 
Simulação Empresarial; Centro de Investigação; 
Processo de Bolonha; Dinamização Pedagógica; 
Promoção do Sucesso Escolar; Formação 
Profissional/Contínua; Prestação de Serviços à 
Comunidade (Consultório Técnico “on line”; Programa 
Foral CCDRN; Escola em Parceria). Foi solicitado um 
cronograma de acção aos diferentes grupos. 
(reuniões, ofícios, e-mail; Plano de Actividades da 
ESG para 2005; Planos de Actividades dos Grupos 
Disciplinares, Planos de Actividades das Direcções de 
Curso e Grupos de Trabalho Científico-pedagógico)  

a) Embora não integrado no Plano de Actividades da 
ESG, os SAESG elaboraram e estão a executar o seu 
Plano de Actividades, de forma a responder à 
concretização dos objectivos individuais e partilhados 
definidos nos termos do SIADAP. (Plano de 
Actividades dos Serviços Administrativos e documento 
com objectivos individuais) 

a) Os organogramas científico-pedagógico e 
administrativo permitem identificar para além das 
estruturas científico-pedagógicas, definidas na lei, os 
diferentes grupos de trabalho e equipas de projecto, 
por um lado, e, por outro, os serviços administrativos 
chave, respectivamente. (Os organogramas científico-
pedagógico e administrativo permitem) 

a) A maioria dos colaboradores emitiu opinião 
relativamente ao estabelecimento dos objectivos e 
prioridades dos SAESG (questionários aplicados aos 
colaboradores)  

a) A maioria dos colaboradores é da opinião de que 
não houve negociação na definição dos objectivos e 
prioridades dos SAESG. (questionários aplicados aos 
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colaboradores)  

a) A maioria dos colaboradores é da opinião de que a 
sua opinião foi importante para a definição dos 
objectivos e prioridades dos SAESG. (questionários 
aplicados aos colaboradores)  

b) O documento elaborado pelos colaboradores dos 
SAESG, onde definiram os seus objectivos, nos 
termos do SIADAP. (Plano de Actividades dos 
Serviços Administrativos e documento com objectivos 
individuais) 

b) O processo de elaboração do cronograma de acção 
para operacionalizar a estratégia da ESG. (reuniões; 
e-mail do director; cronograma geral de acção da 
ESG) 

c) Existe o seguinte mecanismo de comunicação 
interna dos planos: entrega a cada director de curso e 
coordenador de grupo disciplinar de uma cópia do 
plano. (ofício que acompanha a cópia).  

c) Existem os seguintes mecanismos de comunicação 
interna dos objectivos estratégicos: entrega a cada 
director de curso e coordenador de grupo disciplinar 
de uma cópia dos objectivos; e-mail e apresentação 
em reuniões. (reuniões, documento dos objectivos 
estratégicos e e-mail).  

c) Para melhorar a comunicação e partilha de 
informação entre todos os colaboradores dos SAESG 
criou-se um e-mail de grupo. (sa_esg@ipca.pt)  

d) Aplicação da CAF – avaliação do desempenho dos 
SAESG. (informação de serviço sobre a aplicação do 
projecto e cronograma de acção; sessões de 
informação sobre o projecto; cartaz informativo sobre o 
projecto)   

d) Os colaboradores dos SAESG definiram os seus 
objectivos, nos termos do SIADAP. (documento com 
objectivos individuais) 

e) Está em fase de constituição de um Conselho 
Consultivo do IPCA. (Plano de Desenvolvimento do 
IPCA; reuniões)    

Pontos fortes: 

- Criação de diferentes grupos de 
trabalho/equipas de projecto para 
operacionalizar a estratégia da 
ESG – trabalho em equipa.   

 

 

 

 

 

Áreas de melhoria:  

- Criar os seguintes mecanismos de comunicação 
interna dos objectivos e planos: distribuir a todos os 
colaboradores (não docentes e docentes), pelo 
menos, um resumo do plano de actividades; afixar as 
declarações de missão, visão e valores na parede 
dos principais espaços, ou outros locais de 
divulgação. Ponderar a hipótese de dar a cada 
colaborador um cartão com essas declarações ou 
outro meio de divulgação; publicar partes do plano 
numa newsletter e em materiais de publicidade e 
marketing (brochuras, anúncios); dar formação aos 
colaboradores sobre o plano, se houver necessidade; 
prever cópias do plano (eventualmente simplificadas) 
para distribuir pelas principais partes interessadas.  
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Pontuação: 

 

 

3+2+2+2+1   = 2  

           5 

 

- Reactivar o Conselho Consultivo da ESG. 

- Todos os grupos de trabalho/projecto deverão 
elaborar o seu próprio cronograma de acção.  

- Para que se possa medir periodicamente o grau de 
concretização dos objectivos, a liderança deve 
assegurar que a organização disponha de medidas 
de qualidade quantificáveis, tal como estas são vistas 
pelos cidadãos/clientes, o que permite controlar 
permanentemente as suas expectativas presentes e 
futuras (níveis de satisfação, queixas; inquéritos aos 
clientes; etc.). Dever-se-á, também, desenvolver 
medidas internas para avaliar processo de melhoria 
(níveis de não conformidade; resultados de auditorias 
de qualidade; satisfação dos trabalhadores; 
envolvimento dos trabalhadores; pontuações obtidas 
na utilização de modelos de qualidade, como a CAF; 
etc.). Por outro lado, os planos de actividades dos 
grupos de trabalho/projectos, coordenadores de 
grupos disciplinares e direcções de curso deverão 
criar indicadores de desempenho para que se possa 
medir o grau de cumprimento dos objectivos. 

*Ver Glossário. 
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 2 

 

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO 

Sub-critério 2.1 1,3 

Sub-critério 2.2 2 
Total da pontuação dos sub-critérios23 

Sub-critério 2.3 2 

5,3 

Média da pontuação dos sub-critérios 24 
5,3 / 3 = 1,8 

 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MEIOS 

0. Nenhuma evidência ou apenas evidencia de uma iniciativa sem expressão. 
1. Iniciativa planeada - P (plan). 
2. Iniciativa planeada e implementada – D (do). 
3. Iniciativa planeada, implementada e avaliada – C (check). 
4. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados 

retirados de acções de benchmarking e ajustada em conformidade – A (act).  
5. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados 

retirados de acções de benchmarking e ajustada e integrada completamente na 
organização. 

 

                                                 
23 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 2.32.22.1 ++  

24 Média dos sub-critérios. Ex.: 3
.32.222.1 ++  
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CRITÉRIO 3: GESTÃO DAS PESSOAS 

Sub-critério 3.1 

Conceito: como a organização gere, desenvolve e liberta o conhecimento e todo o 

potencial das pessoas que a compõem, quer ao nível individual, de equipa ou ao nível 

da organização no seu conjunto, e como planeia essas actividades de forma a 

prosseguir a política e a estratégia definidas e a garantir a eficácia operacional do seu 

pessoal. 

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para planear, gerir 

e melhorar os recursos humanos* em sintonia com o planeamento e estratégia. 

Exemplos: 

a. Desenvolver e difundir uma 
política de gestão de recursos 
humanos baseada no 
planeamento e estratégia da 
organização; =0 

b. Analisar regularmente as 
carências, actuais e futuras, de 
recursos humanos tendo em 
conta as necessidades e 
expectativas das partes 
interessadas. =0 

c. Desenvolver e adoptar uma 
política clara que contenha 
critérios objectivos nos domínios 
do recrutamento, promoção, 
avaliação e delegação de 
competências; =0 

d. Articular actividades, funções e 
responsabilidades (ex. através da 
descrição de funções); =2 

e. Articular a descrição de funções 
com o recrutamento do pessoal e 
planos de formação; =0 

f. Articular o planeamento das 
actividades com a distribuição e 
desenvolvimento das pessoas; =3 

g. Definir as competências de gestão 
e liderança necessários aos 
gestores (para utilizar no 
recrutamento); =2 

h. Assegurar boas condições de 
trabalho em toda a organização; 
=2 

i. Gerir o recrutamento e o 
desenvolvimento das carreiras 
com respeito pela equidade no 
emprego e igualdade de 
oportunidades (sexo, deficiências, 
raça e religião); =2 

j. Prestar atenção às necessidades 
pessoais, e de equipamento, das 

Iniciativas (evidências): 

a) Na sequência do Relatório de Actividades 
2004 da ESG, procedeu-se a uma reorganização dos 
SAESG traduzida no organograma geral, no 
organograma científico-pedagógico e, mais 
especificamente, no organograma administrativo. 
Consegue-se, de uma forma mais clara, identificar as 
funções e responsabilidades de todos os 
colaboradores, não docentes e docentes (com 
responsabilidades de gestão de unidades científicas e 
pedagógicas). Esta reformulação da estrutura 
organizacional permite aumentar a responsabilidade. 
(Relatório de actividades; organograma geral e 
administrativo).  

a) A maioria dos colaboradores dos SAESG 
considera que não existe uma política de gestão de 
pessoal baseada no planeamento e estratégia 
organizacional. (questionário de diagnóstico aplicado 
aos colaboradores) 

b) A grande maioria dos colaboradores dos 
SAESG considera que não existe um plano anual das 
carências, actuais e futuras, tendo em conta as suas 
necessidades e expectativas. (questionário de 
diagnóstico aplicado aos colaboradores) 

b) O IPCA elabora o Balanço Social, onde 
constam dados informativos relativos à ESG. (Balanço 
Social) 

b) A política de gestão de recursos humanos 
existente no IPCA está adequada às necessidades 
dos Serviços Administrativos da ESG. (questionário de 
diagnóstico para gestor intermédio) 

b) Os recursos humanos existentes nos SAESG 
são suficientes para alcançar os objectivos definidos, 
bem como para alcançar mais resultados. 
(questionário de diagnóstico para gestor intermédio) 

c) Sempre que ocorrem mudança de Direcção 
da ESG, a coordenadora dos serviços administrativos, 
apresenta uma informação de serviço onde relata a 
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pessoas deficientes; =1 
k. Ter em conta a conciliação da 

vida profissional e da vida familiar. 
=2 

situação contratual dos diferentes colaboradores, para 
que sirva de base à análise e tomada de decisão nesta 
matéria. (ofício, com informação de serviço) 

c) A grande maioria dos colaboradores dos 
SAESG considera que não existe uma política clara de 
recrutamento, promoção e avaliação de competências. 
(questionário de diagnóstico aplicado aos 
colaboradores) 

c) Todos dos colaboradores dos SAESG 
consideram que têm autonomia suficiente para o 
desempenho das suas funções. (questionário de 
diagnóstico aplicado aos colaboradores) 

c) Todos dos colaboradores dos SAESG 
consideram que o director da ESG delega neles 
responsabilidades para executar tarefas. (questionário 
de diagnóstico aplicado aos colaboradores) 

d) A pedido do novo director da ESG, os 
colaboradores dos SAESG elaboraram uma 
informação de serviço, onde descreveram o conteúdo 
funcional das suas actividades. (informação de serviço 
de cada colaborador)  

d) Está planeado e a ser implementado a 
elaboração do Manual de Funções: o que faço? Como 
faço? Como comunico? Neste momento, está a ser 
preenchido pelos colaboradores o documento 1: O que 
faço? Este trabalho resultou de uma avaliação 
organizacional, realizada por uma equipa de trabalho 
constituída para o efeito. (E-mail aos colaboradores 
comunicando a implementação desta medida; 
documento 1: o que faço?)  

d) Os organogramas geral, científico-
pedagógico e administrativo, define as actividades 
centrais da ESG e equipa responsável. Este trabalho 
resultou de uma avaliação organizacional, realizada 
por uma equipa de trabalho constituída para o efeito. 
(organogramas geral, científico-pedagógico e 
administrativo; reuniões da equipa de trabalho) 

d) As competências do Director da ESG, 
coordenadores de grupos disciplinares, directores de 
curso, presidente do conselho científico e conselho 
pedagógico estão definidas no Regulamento da ESG. 
(Regulamento da ESG).  

d) Existe um Manual do Docente, onde estão 
definidas todas as suas responsabilidades e tarefas. 
(Manual do Docente).  

e) Não se encontram iniciativas.   

f) Criação dos grupos de trabalho que visam a 
concretização dos objectivos da ESG: Gabinete de 
Simulação Empresarial; Centro de Investigação; 
Processo de Bolonha; Dinamização Pedagógica; 
Promoção do Sucesso Escolar; Formação 
Profissional/Contínua; Prestação de Serviços à 
Comunidade (Consultório Técnico “on line”; Programa 
Foral CCDRN; Escola em Parceria. (Organograma 
científico-pedagógico; Plano de Actividades 2005 da 
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ESG) 

f) O planeamento das actividades nos SAESG é 
feito tendo em conta o desenvolvimento profissional 
dos seus colaboradores, ponderando-se, nesse 
sentido, a satisfação das suas necessidades e 
expectativas, desenvolvimento das suas 
competências, conciliação da vida profissional e 
familiar. (questionários de diagnóstico para dirigente 
intermédio) 

f) As necessidades e expectativas dos 
colaboradores são determinadas pelo director da ESG 
através do contacto profissional e pessoal. (inquérito 
de diagnóstico para gestor intermédio) 

g) As competências do Director da ESG estão 
definidas no Regulamento da ESG. (Regulamento da 
ESG)  

g) A maioria dos colaboradores dos SAESG 
considera que existe e conhece o perfil de 
competências do Director. (questionário de diagnóstico 
aplicado aos colaboradores) 

h) Foi apresentada uma proposta para melhorar 
a segurança dos documentos informáticos – back up 
periódicos. (ofício)  

h) Está prevista a realização de um estudo e 
uma apresentação de uma proposta, com respectivo 
orçamento, para melhorar a organização do espaço 
físico dos SAESG. Este estudo vai ter em conta a 
eliminação de barreiras arquitectónicas. (ofícios a 
solicitar o estudo e convite a apresentação de 
propostas) 

h) A gestão do parque e sistemas informáticos 
da ESG são assegurados pelo Centro de Informática 
do IPCA, sempre que solicitado pelos SAESG, via 
telefone e e-mail. (contacto telefónico; e-mail)  

h) Aquando da aquisição de equipamento de 
escritório, existe uma preocupação para que o mesmo 
seja ergonómico e adaptado às necessidades de 
trabalho. (ofícios - propostas de orçamento) 

h) Existe um bar para utilização, entre outros, 
dos colaboradores dos serviços administrativos da 
ESG. (bar) 

h) Existe um refeitório para utilização, entre 
outros, dos colaboradores dos serviços administrativos 
da ESG. (refeitório) 

h) A grande maioria dos colaboradores dos 
SAESG considera que não existe um plano de higiene 
e segurança no trabalho. (questionário de diagnóstico 
aplicado aos colaboradores) 

i) Embora não expresso a nível do Plano de 
Desenvolvimento do IPCA, a nível da Comissão 
Instaladora existe um compromisso sólido da 
organização para com a gestão, recrutamento e 
desenvolvimento das carreiras com respeito pela 
equidade no emprego e igualdade de oportunidades 
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(sexo, deficiências, raça e religião). (cultura 
organizacional)  

j) Existem rampas de acesso para pessoas 
deficientes. (Rampas)  

j) Existem casas de banho adaptadas a pessoas 
deficientes. (casas de banho) 

j) Está a ser elaborado um estudo arquitectónico 
para melhorar a funcionalidade dos espaços de 
recepção e SAESG. Neste estudo está-se a ter em 
conta as necessidades pessoais e de equipamento 
das pessoas deficientes. (formulação do pedido; 
estudo) 

j) A grande maioria dos colaboradores dos 
SAESG considera que nos serviços não existem 
barreiras arquitectónicas para a mobilidade de 
pessoas portadoras de deficiência. (questionário de 
diagnóstico aplicado aos colaboradores) 

j) A grande maioria dos colaboradores dos 
SAESG considera que, nos serviços, não existe um 
atendimento personalizado para pessoas portadoras 
de deficiência. (questionário de diagnóstico aplicado 
aos colaboradores) 

k) Existe, para os colaboradores que asseguram 
o serviço de recepção, jornada contínua que 
possibilitam a conciliação da vida profissional e 
familiar. (Despacho de autorização, ordem de serviço; 
registo de ponto) 

k) Uma parte dos colaboradores dos SAESG 
reconhece a existência de um horário flexível, outra 
metade não reconhece. (questionário de diagnóstico 
aplicado aos colaboradores) 

Pontos fortes: 

Nada de paradigmático.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de Melhoria:  

- Os planos e programas, resultantes da política de 
recursos humanos, poderão abranger os seguintes 
aspectos: criação ou modificação do sistema de 
reconhecimento baseados no aumento do valor da 
organização para os cidadãos/clientes e na sua 
satisfação; realização de pesquisas com os 
funcionários para avaliar os factores do ambiente de 
trabalho que contribuem para o aumento ou inibição 
do desempenho; aperfeiçoamento de critérios e 
práticas de recrutamento e selecção; criação de 
oportunidades para a aprendizagem e utilização da 
criatividade em actividades que ultrapassem as 
atribuições das funções, através da reformulação de 
processo e das estruturas organizacionais; iniciativas 
de formação e treino; estabelecimento de parcerias 
com outras organizações públicas para partilhar o 
treino e ampliar oportunidades de trabalho; 
introdução de aprendizagem à distância (e-learning).  

- Planear os recursos humanos, avaliando, em 
particular, o desvio existente entre as competências 
actuais e as necessidades futuras (novas 
competências) dos colaboradores. Nesse sentido, 
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Pontuação: 

 

0+0+0+2+0+3+2+2+2+1+2  

= 1,3 

dever-se-á elaborar planos de desenvolvimento 
individuais e experiências de aprendizagem no meio 
do trabalho, de forma a garantir a auto-suficiência 
profissional.  

- Aplicação de inquéritos para aferição das 
necessidades e expectativas dos colaboradores 
relativamente à formação.  

- Elaborar, anualmente, o Plano de Formação para os 
Colaboradores dos Serviços Administrativos, 
articulado com as suas funções, e com o Plano de 
Actividades da ESG.  

- Definir uma política de atribuição de um plafond para 
formação do pessoal não docente, à semelhança do 
que se faz com o pessoal docente.  

- Definir uma política de gestão previsional de 
efectivos, de empregos e de competências na ESG: 
caracterizar os recursos humanos; realizar uma 
projecção a médio prazo dos efectivos, por “grandes 
categorias”; identificar as evoluções futuras dos 
empregos, em função das missões; realizar uma 
projecção a médio prazo dos efectivos traçando as 
diferentes hipóteses de evolução dos empregos.  

- Elaborar Manual de Acolhimento da ESG. 

- Elaborar um diagnóstico em toda a organização em 
termos de condições de trabalho e de higiene e 
segurança (instalações físicas, equipamentos, 
questões ergonómicas, etc.) 

- Integrar no Plano de Desenvolvimento do IPCA, o 
compromisso sólido da organização para com a 
gestão, recrutamento e desenvolvimento das 
carreiras com respeito pela equidade no emprego e 
igualdade de oportunidades (sexo, deficiências, raça 
e religião).  

- Implementar o sistema de horário flexível nos 
serviços administrativos da ESG e elaboração de 
escalas de serviço.  

*Ver Glossário. 
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CRITÉRIO 3: GESTÃO DAS PESSOAS 

Sub-critério 3.2 

Conceito: como a organização gere, desenvolve e liberta o conhecimento e todo o 

potencial das pessoas que a compõem, quer ao nível individual, de equipa ou ao nível 

da organização no seu conjunto, e como planeia essas actividades de forma a 

prosseguir a política e a estratégia definidas e a garantir a eficácia operacional do seu 

pessoal. 

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para identificar, 

desenvolver e usar as competências das pessoas em articulação com os 

objectivos e metas organizacionais, individuais e de grupo. 

Exemplos: 

a. Identificar as competências* 
actuais das pessoas, ao nível 
individual e organizacional, em 
termos de conhecimento, 
habilitações e atitudes; =2 

b. Estabelecer e comunicar o Plano 
de Formação baseado em 
necessidades pessoais e 
organizacionais actuais e futuras 
(pode incluir por exemplo 
formação voluntária e obrigatória); 
=0 

c. Definir os planos de formação e 
de desenvolvimento das pessoas 
com base na negociação e no 
consenso; =0 

d. Definir e divulgar as competências 
de liderança que os gestores da 
organização devem ter; =0 

e. Apoiar e acompanhar os novos 
trabalhadores (ex. através de 
formação individual, tutoria); =0 

f. Promover a mobilidade interna e 
externa dos trabalhadores; =0 

g. Definir e promover métodos de 
formação modernos (ex. 
abordagem multimédia, formação 
profissional no posto de trabalho, 
e-learning); =0 

h. Gerir e acompanhar os planos de 
formação globais e individuais; =0 

i. Desenvolver e promover as 
aptidões e capacidades 
interpessoais para lidar com os 
clientes/cidadãos; =0 

j. Controlar a percentagem do total 
dos custos na formação. =0 

Iniciativas (evidências): 

a) Existe um dossier individual de cada colaborador 
dos SAESG, onde são identificadas as suas 
competências: currículo e outros documentos 
(atestados, por exemplo). (Dossier individual do 
colaborador)  

a) As habilitações e competências dos colaboradores 
dos SAESG estão, também, registadas no relatório de 
actividades ESG, bem como no Balanço Social. 
(Relatório de Actividades da ESG; Balanço Social).  

a) Existe uma caracterização actual dos colaboradores 
ESG, em termos de habilitações, turn over, 
absentismo. (Balanço Social e Relatório de 
Actividades) 

a) Os dados incluídos no Balanço Social dos 
colaboradores da ESG são tratados a nível central. 
(Balanço Social)  

a) Os colaboradores dos SAESG são avaliados pelo 
seu desempenho individual, no seio da organização. 
(avaliação do desempenho dos colaboradores)  

a) A gestão do desenvolvimento de carreiras é feita 
através de documentação técnica da actividade 
inerente aos serviços e divulgada aos colaboradores. 
(questionário de diagnóstico para gestor intermédio) 

a) Os colaboradores dos SAESG participaram em 
sessões de sensibilização para a qualidade, 
reforçando a aquisição de novas competências nesta 
área. (questionário de diagnóstico para gestor 
intermédio) 

b) Está a ser planeada a elaboração de um 
diagnóstico das necessidades e interesses formativos 
individuais e organizacionais, de forma a servir de 
base à elaboração do Plano de Formação (formação 
voluntária e obrigatória – requisitos mínimos para o 
desempenho da função). Este deverá ser a 
conjugação das necessidades organizacionais, 
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necessidades pessoais, proposta do director da ESG e 
proposta dos serviços administrativos da ESG. 
(informação de serviço e despacho do Director da 
ESG; questionário de diagnóstico para gestor 
intermédio)  

c) Pretende-se que o Plano de Formação, referido no 
ponto anterior, seja resultado de um processo 
negociado e consensual. (informação de serviço e 
despacho do Director da ESG)  

 c) Actualmente, os colaboradores dos SAESG, por 
iniciativa própria, sempre que considerem importante 
frequentam uma acção de formação para melhor o 
exercício das suas competências profissionais, 
apresentam uma proposta de frequência de formação, 
ao Director da ESG. Estamos perante acções não 
integradas em Plano de Formação. (proposta de 
participação em acções de formação; despachos do 
Director da ESG)  

d) A maioria dos colaboradores dos SAESG considera 
que estão definidas e divulgadas as competências de 
liderança que os gestores devem ter. Porém, não 
identificam o documento onde estão expressas. 
(questionário de diagnóstico aplicado aos 
colaboradores) 

e) No passado, aquando do ingresso de um novo 
colaborador para os SAESG, este era acompanhado 
por alguém que era indicado pela então Direcção da 
ESG. Desde a tomada de posse do novo director 
ainda não verificou a entrada de novos colaboradores. 
(orientação informal; questionário de diagnóstico para 
gestor intermédio)  

e) Todos os colaboradores dos SAESG consideram 
que, em matéria de apoio dos colaboradores que 
iniciam funções nos serviços, não existe um manual de 
acolhimento. A grande maioria considera que não 
existe formação inicial, bem como tutoria. (questionário 
de diagnóstico aplicado aos colaboradores) 

f) Em resultado da reorganização dos serviços do 
IPCA procedeu-se à mobilidade interna de alguns 
colaboradores dos próprios serviços administrativos da 
ESG, por sugestão dos próprios dirigentes. Este facto 
ocorreu antes da tomada de posse do actual director 
da ESG. (Orientações do Administrador do IPCA)  

f) Existe abertura por parte dos órgãos dirigentes aos 
pedidos de mobilidade externa. Só se regista um caso 
em que não se concretizou, por impossibilidades 
processuais por parte da entidade. No caso do pessoal 
docente existem várias situações. (requerimentos e 
despachos da Comissão Instaladora)  

f) A maioria dos colaboradores dos serviços 
administrativos da ESG considera que não existe uma 
política bem definida de mobilidade interna. 
(questionário de diagnóstico aplicado aos 
colaboradores) 

f) A grande maioria dos colaboradores dos serviços 
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administrativos da ESG considera que não existe uma 
política bem definida de mobilidade externa. 
(questionário de diagnóstico aplicado aos 
colaboradores) 

g) Frequência da formação “DECAF” em regime 
blended-learning. O colaborador que foi ter formação, 
formou, posteriormente, a equipa CAF dos serviços 
administrativos da ESG. (despacho de autorização; 
inscrição).  

h) Não se encontram iniciativas.  

i) Não se encontram iniciativas. 

j) Não se encontram iniciativas.   

Pontos fortes: 

 

 

Nada de paradigmático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de Melhoria:  

- Identificar as competências ao nível individual e da 
organização em termos de conhecimento, 
capacidades e atitudes, através, por exemplo, do 
preenchimento de uma grelha onde conste a 
seguinte informação: saber-fazer; saber 
(conhecimento); saber-ser. As competências poderão 
servir para recrutar pessoas, bem como para 
monitorizar o desempenho dos colaboradores.  

- Elaborar um dicionário de competências, onde se 
descreve o conjunto das competências requeridas 
pelos postos de trabalho no quadro actual da 
organização, com a definição e os níveis de cada 
uma delas.  

- Elaborar um referencial de competências, onde se 
descreve o conjunto das competências requeridas 
pelos postos de trabalho da organização, segundo 
uma classificação por posto.  

- Elaborar o perfil de competências, que passará 
pelas seguintes etapas: análise dos objectivos 
estratégicos da organização; análise das 
capacidades e recursos da organização; estudo da 
rentabilização da gestão por competências; 
concepção dos princípios e da arquitectura da gestão 
por competências; elaboração de um ou vários perfis; 
aplicação do perfil às funções dos recursos 
humanos.  

- Favorecer a aprendizagem permanente através de 
uma aprendizagem auto-determinada e auto-dirigida 
para que a aprendizagem individual favoreça e esteja 
na base da aprendizagem organizacional. Para que 
tal aconteça é necessário tomar as seguintes 
medidas: aprendizagem em meio laboral, através de 
reuniões regulares, que fomentam uma 
aprendizagem ligada a problemas concretos; 
melhoria do procedimento administrativo, através da 
comparação regular com outras organizações 
(estudos comparativos, melhores práticas); 
planeamento estratégico; cultura de aprendizagem; 
aprendizagem através da acção, no próprio trabalho, 
em situação real.  

- Implementar um sistema de gestão de carreiras 
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Pontuação: 

 

2+0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 
0,2 

               10  

 

 

baseado na formação complementar para 
actualização de carreiras, formação para aquisição 
de novas competências, entre outros aspectos.  

- Elaborar anualmente Planos de Formação (formação 
voluntária e obrigatória), com base em diagnósticos 
de necessidades e avaliações de desempenho 
(Questionários para o levantamento, actas de 
reuniões, avaliações de desempenho, pedidos dos 
colaboradores para participação em acções de 
formação) e disponibilizá-lo na intranet. Ter em 
atenção formação na área comportamental.  

- Implementar sistema de gestão de formação.  

- Criar e consolidar um projecto de formação intra-
learning para todos os colaboradores dos serviços 
administrativos da ESG, em particular, e todos os 
colaboradores do IPCA, em geral. O colaborador que 
vai frequentar uma formação, posteriormente, se for 
do interesse para o grupo, disponibiliza na intranet 
toda a informação (Manual do Curso e informação 
complementar). Por outro lado, com a autorização da 
gestão de topo, poder-se-ia organizar sessões de 
formação, coordenadas pelo colaborador que 
recebeu a formação, formando, deste modo, os 
restantes colegas de trabalho. Aos participantes 
nestas acções passar-se-ia um certificado/declaração 
de participação. (manual do curso, plataforma na 
intranet).  

- Apostar na elaboração de Planos de Formação para 
entidades externas, apostando nas áreas de saber 
da ESG.  

- Definir e divulgar as competências de liderança que 
os gestores da organização devem ter, bem como o 
seu significado: comunicação; trabalho em equipa; 
flexibilidade e inovação; negociação; capacidade de 
ter uma visão do conjunto; tomada de riscos, por 
exemplo.  

- Planear medidas de acompanhamento dos novos 
colaboradores (não docentes e docentes), tais como: 
reunião para apresentação; manual de acolhimento e 
formação inicial sobre as competências para que foi 
recrutado, se houver necessidade.  

- Elaborar o Manual de Acolhimento – memória 
descritiva dos serviços (conhecer os serviços) e 
disponibilizá-lo, por exemplo, numa intranet a criar.  

- Criar um regulamento de mobilidade interna –  

- mobilidade de funções.  

*Ver Glossário. 
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CRITÉRIO 3: GESTÃO DAS PESSOAS 

Sub-critério 3.3 

Conceito: como a organização gere, desenvolve e liberta o conhecimento e todo o 

potencial das pessoas que a compõem, quer ao nível individual, de equipa ou ao nível 

da organização no seu conjunto, e como planeia essas actividades de forma a 

prosseguir a política e a estratégia definidas e a garantir a eficácia operacional do seu 

pessoal. 

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para envolver as 

pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Exemplos: 

g. Promover uma cultura de 
abertura, não hierárquica, de 
comunicação e de diálogo na 
organização; =3 

h. Questionar de forma proactiva as 
pessoas acerca das suas ideias e 
sugestões, e desenvolver os 
mecanismos apropriados para 
acolher os contributos (sistemas 
de sugestões, etc.); =2 

i. Envolver as pessoas na definição 
de planos e estratégias, na 
concepção de processos e na 
identificação e implementação de 
actividades de melhoria; =3  

j. Procurar o consenso entre os 
gestores e os colaboradores 
sobre os objectivos a atingir e as 
formas de medir a execução dos 
mesmos; =2 

k. Organizar e acompanhar, 
periodicamente, a realização de 
questionários de pessoal; =0 

l. Convidar os colaboradores a 
avaliar os seus superiores (por 
exemplo através de avaliações a 
360º); =0 

m. Consultar os representantes dos 
trabalhadores (ex. Sindicatos); =0 

 

 

 

 

 

Iniciativas (evidências): 

a) O Director da ESG pratica a cultura da “porta 
aberta” com todos os colaboradores. (reuniões 
informais) 

a) A definição da estratégia da ESG para 2005, bem 
como o seu plano de actividades, é resultado de um 
processo participado e partilhado. (reuniões; e-mail) 

a) Os serviços administrativos da ESG com o 
objectivo de melhorar a partilha de informação através 
de canais mais adequados criaram um e-mail de 
grupo. (sa_esg@ipca.pt)  

a) Semanalmente, o director da ESG promove um 
encontro informal com os colaboradores dos SAESG, 
nos seus postos de trabalho. (percepção dos 
colaboradores) 

a) A grande maioria dos colaboradores dos SAESG 
considera que existe uma cultura de abertura, não 
hierárquica, de comunicação e diálogo. (questionário 
de diagnóstico aplicado aos colaboradores) 

b) No âmbito do SIADAP, um dos objectivos definidos 
pelos colaboradores dos serviços SAESG foi a 
apresentação de propostas de ideias e sugestões para 
melhorar os serviços. (documento com objectivos 
definidos no âmbito do SIADAP; proposta de 
documento para apresentar a sugestão de melhoria: 
descrever como se faz e como se deveria fazer) 

b) Foi apresentada, muito recentemente, uma 
proposta de modelo próprio para apresentar sugestões 
para a melhoria de serviço. Não se pretende que este 
seja o único mecanismo de recolha de ideias de 
sugestões. Pretende-se que seja complementar às 
reuniões, conversas informais. (proposta de modelo 
tipo)    

b) Reuniões periódicas entre o Director da ESG e dos 
diferentes colaboradores com o objectivo de promover 
o diálogo, que permita a obtenção de ideias, 
sugestões e contributos para a melhoria do serviço 
(convocatórias e actas das reuniões) 
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b) Reuniões periódicas entre o Director da ESG e os 
diferentes colaboradores com o objectivo de promover 
o diálogo que permita a obtenção de ideias, sugestões 
e contributos para a melhoria do serviço 
(convocatórias e actas das reuniões) 

c) Os colaboradores participam activamente na 
elaboração do Plano de Actividades e na concepção 
de processos (Actas de Reuniões, Plano de 
Actividades e Manual de Procedimentos) 

c) Existe um documento com os objectivos 
estratégicos para 2005: elaborado pelo Director da 
ESG, resultado de um processo participado e 
partilhado. Com base nestas linhas estratégicas de 
orientação, elaborou-se o plano de actividades da 
ESG para 2005. Para o plano de actividades da ESG 
contribuíram as coordenações dos grupos 
disciplinares, as direcções de curso e os grupos de 
trabalho científico-pedagógico (Gabinete de Simulação 
Empresarial; Centro de Investigação; Processo de 
Bolonha; Dinamização Pedagógica; Promoção do 
Sucesso Escolar; Formação Profissional/Contínua; 
Prestação de Serviços à Comunidade (Consultório 
Técnico “on line”; Programa Foral CCDRN; Escola em 
Parceria). (reuniões; agenda do director; Plano de 
Actividades da ESG para 2005; Planos de Actividades 
dos Grupos Disciplinares, Planos de Actividades das 
Direcções de Curso e Grupos de Trabalho Científico-
Pedagógico)  

c) No seguimento de aplicação da CAF, e com o 
apoio do DQMC, está em curso a elaboração do 
Manual de Funções dos SAESG, o qual resultará da 
participação activa de todos os colaboradores. Durante 
este processo serão preenchidos pelos colaboradores 
três documentos: o que faz? (está a ser executado), 
como faz? Como comunica? Cria-se aqui uma 
oportunidade para todos repensarem os processos. (e-
mail informando o início da elaboração do Manual de 
Funções; documento 1: o que faz?)  

c) Existe uma grande abertura por parte do Director 
para que os colaboradores apresentem sugestões 
para melhoria dos serviços, por exemplo: melhorar os 
canais de comunicação e informação sobre os 
despachos da Comissão Instaladora, Presidente, 
legislação importante publicada em Diário da 
República; registo de mensagens na recepção; 
apresentação de novas ideias e desenvolvimento de 
projectos, entre outros aspectos. (informação de 
serviço com proposta de melhoria de serviço; 
despacho do director da ESG) 

c) No âmbito do SIADAP os colaboradores definiram 
como um dos objectivos a alcançar a apresentação de 
propostas de melhoria de serviço. Nesse sentido, 
apresentaram ao Director um proposta de modelo a 
utilizar na apresentação da sugestão, com um campo 
para a descrição actual do processo e outro para a 
descrição da sugestão. (Documento com os objectivos 
do SIADAP; proposta de modelo para apresentação de 
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sugestões de melhoria do serviço)  

c) Os colaboradores dos SAESG são frequentemente 
envolvidos em reuniões de brainstorming, em 
negociações sobre os objectivos dos serviços e na 
definição de planos e estratégias. (questionário de 
diagnóstico para gestor intermédio)  

d) Com base na estratégia definida pela Direcção da 
ESG, os colaboradores dos SAESG definiram os 
objectivos, individuais e partilhados, nos termos do 
SIADAP. Para o estabelecimento dos objectivos o 
Director da ESG deu total liberdade para que os 
colaboradores os definissem, tendo os mesmo sido 
aceites. (reuniões; manual SIADAP disponível pelo 
director da ESG; proposta de objectivos dos 
colaboradores; despacho do director) 

e) Este ano, no âmbito da auto-avaliação através da 
CAF, foi aplicado um questionário a todos os 
colaboradores, tendo sido focados aspectos tais como: 
liderança, necessidades e expectativas formativas, 
factores motivacionais, participação no planeamento 
da estratégia e das actividades. (questionário de 
diagnóstico para colaboradores) 

f) Neste processo de aplicação da CAF, a equipa CAF 
(colaboradores dos SAESG – colaboradores directos) 
preencheram a grelha da auto-avaliação – critério 1: 
liderança. (grelha de AA – critério 1)    

f) No processo de aplicação da CAF, todos os 
colaboradores dos SAESG (colaboradores directos do 
Director da ESG) preencheram o questionário para 
colaboradores, onde um dos critérios objecto de 
avaliação é a liderança. (questionário de diagnóstico 
para colaboradores)  

f) O Director da ESG não é avaliado pelo seu 
desempenho. (questionário de diagnóstico para gestor 
intermédio; questionário de diagnóstico para 
colaboradores) 

g) Não se registam iniciativas.   

Pontos fortes: 

- Proposta de modelo de sugestões 
para a melhoria de serviço.  

- Sessões de brainstorming para 
definir os objectivos estratégicos e 
operacionais, bem como para 
determinar áreas de melhoria dos 
serviços.  

 

 

 

 

Oportunidades de melhoria:  

- Criar uma intranet e aí instalar um campo – “Caixa de 
sugestões” acessível a todos os colaboradores, com 
formulários associados, onde periodicamente é 
lançado um lembrete a solicitar contributos.  

- Todas as propostas de melhoria apresentadas pelos 
colaboradores que forem despachadas 
favoravelmente e implementadas deverão ser 
divulgadas na intranet, como forma de 
reconhecimento público do colaborador na melhoria 
do serviço. Poder-se-á criar outros espaços de 
reconhecimento público das boas sugestões que 
deram origem a inovações, como por exemplo a 
realização de workshops ou outros acontecimentos 
internos, onde os colaboradores que tenham 
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Pontuação: 

 

3+2+3+2+0+0+0 = 1,4 

            7 

apresentado essas sugestões possam apresentá-las 
publicamente.  

- Elaborar uma Proposta do Regulamento de aplicação 
do SIADAP no IPCA.   

- Diagnosticar, periodicamente, através de 
questionários, os colaboradores: necessidades e 
expectativas formativas, mobilidade, liderança, 
planeamento, conciliação entre a vida pessoal e 
profissional, entre outros aspectos.  

- Elaborar um documento sobre a avaliação 360º e 
seus benefícios, para servir de base a uma 
discussão e, posteriormente, à implementação de um 
sistema dessa natureza.  

- Promover encontros com os sindicatos e 
organizações representativas dos colaboradores 
(não docentes e docentes), num clima de abertura e 
diálogo.  

*Ver Glossário. 
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 3 

 

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO 

Sub-critério 3.1 1,3 

Sub-critério 3.2 0,2 
Total da pontuação dos sub-critérios25 

Sub-critério 3.3 1,4 

2,9 

Média da pontuação dos sub-critérios 26 2,9 / 3 = 1 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MEIOS 

0. Nenhuma evidência ou apenas evidencia de uma iniciativa sem expressão. 
1. Iniciativa planeada - P (plan). 
2. Iniciativa planeada e implementada – D (do). 
3. Iniciativa planeada, implementada e avaliada – C (check). 
4. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados 

retirados de acções de benchmarking e ajustada em conformidade – A (act).  
5. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados 

retirados de acções de benchmarking e ajustada e integrada completamente na 
organização. 

 

 
 
 
 

                                                 
25 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 3.1+3.2+3.3 

26 Média dos sub-critérios. Ex.: 3
3.33.23.1 ++  
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CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS 

Sub-critério 4.1 

Conceito: como a organização planeia e gere as parcerias e os recursos internos de 

forma a garantir a prossecução da política e da estratégia e o eficaz funcionamento 

dos processos. 

A avaliação deve considerar as medidas existentes na organização para 

assegurar que as relações de parceria sejam promovidas e implementadas. 

Exemplos: 
l. Identificar diferentes 
tipos de parceiros estratégicos e a 
natureza das relações (ex. 
fornecedor comprador, co-
produção, hierarquia e controlo, 
cooperação); =2 

b) Estabelecer acordos de 
parceria com diferentes tipos de 
parceiros; =2 

c) Definir responsabilidades na 
gestão das parcerias; =2 

d) Monitorizar e avaliar 
regularmente os processos, os 
resultados e o tipo de parceria; =0 

e) Promover e organizar parcerias 
para tarefas específicas, bem 
como, desenvolver e implementar 
projectos conjuntos com outras 
organizações públicas; =2 

f) Proporcionar acções de 
formação às pessoas para que 
estas trabalhem eficazmente com 
os parceiros; =0 

g) Promover a mobilidade das 
pessoas entre os parceiros. =0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas (evidências): 
a) Listagem onde estão definidos os novos modos de 
acção pública, expressos em parcerias externas com a 
Administração Pública, com o Sector Privado e com o 
Sector Associativo. Protocolos de estágio em 
organizações públicas e privadas (ex.: Câmara 
Municipal de Barcelos, Câmara Municipal de Braga, 
Associação Nacional de Freguesias Delegação Distrital 
de Braga, Centro de Saúde de Braga; Hospital de 
Guimarães; Governo Civil do Distrito de Braga; Centro 
de Formação Profissional de Mazagão-Braga; Área 
Protegida do Litoral de Esposende; Centro Regional de 
Segurança Social do Porto; Construções Gabriel A.S. 
Couto, S.A.; Primavera Software; Empresa Águas do 
Ave; Fábrica Têxtil Riopele S.A; Associação Industrial 
do Minho, etc.); Protocolo de Cooperação 
Pedagógica (ex.: Universidade do Minho; ICAC (Índice 
de Contabilidad y Auditoria en Lenguas Ibéricas); 
Editora Rei dos Livros, CCDRN, Associação Fiscal 
Portuguesa); Protocolos de atribuição de prémio e 
de mérito escolar (ex.: Governo Civil do Distrito de 
Braga, Câmara Municipal de Barcelos, Primavera 
Software; Joaquim Guimarães Consultores e Auditores, 
Lda.; Caixa Geral de Depósitos; Dias Têxtil Malhas e 
Confecções, S.A.); Protocolos de Disponibilização 
de Apoio Informático (ex.: FCCN – Fundação para a 
Computação Científica nacional); Microsoft; ORACLE); 
Contratos programa com a tutela; Acordos de 
Cooperação no âmbito de Programas de Mobilidade 
(Leonardo da Vinci; Vasco da Gama; Sócrates/acção 
Erasmus (acordos bilaterais de cooperação com 
instituições da Alemanha, Espanha, Dinamarca, Itália e 
Polónia); Outros Protocolos de Cooperação (ex.: 
SMAS de Esposende; Biblioteca Científica Digital; 
Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas; Observatório 
das Ciências e das Tecnologias); Protocolo de 
Cooperação com Instituições Bancárias (Caixa 
Geral de Depósitos e Banco Santander Portugal, S.A.); 
Protocolos de Colaboração no âmbito dos Cursos 
de Especialização Tecnológica - CETS (Escola de 
Tecnologia e de Gestão de Barcelos; Zendensino; 
Esprominho; Escola Secundária de Maximinos.) 
(Listagem dos Protocolos; página web do IPCA: 
www.ipca.pt; publicação em Diário da República dos 
CETS) 
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a) Listagem dos diferentes contratos de prestação de 
serviços: limpeza; segurança, comunicações; PSP; 
papelaria; estabelecimento Reminho; Caixa Geral de 
Depósitos. (Dossier dos contratos de prestação de 
serviços da ESG) 

a) Listagem das parcerias internas, dentro da própria 
ESG, desenvolvida entre a Direcção e os diferentes 
colaboradores através da criação de diferentes grupos 
de trabalho pluridisciplinares: simulação empresarial; 
Promoção do sucesso escolar; processo de Bolonha; 
dinamização pedagógica; centro de investigação. Este 
tipo de parcerias insere-se nas abordagens da gestão 
participativa e do empowerment, com o objectivo de 
motivar as pessoas e lançar projectos de mudança 
sustentáveis. (organograma científico-pedagógico e 
organograma administrativo; despachos do Director a 
criar os referidos grupos de trabalho) 

b) Existe um protocolo de parceria/cooperação com a 
Plataforma Minho. O Director da ESG ocupa o lugar de 
Presidente do Conselho Fiscal. (Estatutos da 
Plataforma Minho; Listagem dos associados; actas das 
reuniões)  

c) As responsabilidades dos parceiros estão definidas 
nos protocolos: definição de papéis e os contributos 
(financeiros e não financeiros); estabelecimentos de 
mecanismos provisórios de decisão. (protocolos) 

d) Mensalmente, os Serviços Administrativos da ESG 
avaliam a Empresa de Limpeza. (modelo próprio de 
avaliação – satisfação do cliente)  

d) Uma vez por ano, a empresa de segurança é 
avaliada pelos SAESG. (relatório anual sobre a 
prestação de serviço – satisfação de cliente)  

e) Protocolos de estágio em organizações públicas 
e privadas (ex.: Câmara Municipal de Barcelos, 
Câmara Municipal de Braga, Associação Nacional de 
Freguesias Delegação Distrital de Braga, Centro de 
Saúde de Braga; Hospital de Guimarães; Governo Civil 
do Distrito de Braga; Centro de Formação Profissional 
de Mazagão-Braga; Área Protegida do Litoral de 
Esposende; Centro Regional de Segurança Social do 
Porto; Construções Gabriel A.S. Couto, S.A.; Primavera 
Software; Empresa Águas do Ave; Fábrica Têxtil 
Riopele S.A; Associação Industrial do Minho, etc.); 
Protocolo de Cooperação Pedagógica (ex.: 
Universidade do Minho; ICAC (Índice de Contabilidad y 
Auditoria en Lenguas Ibéricas); Editora Rei dos Livros, 
CCDRN, Associação Fiscal Portuguesa); Protocolos 
de atribuição de prémio e de mérito escolar (ex.: 
Governo Civil do Distrito de Braga, Câmara Municipal 
de Barcelos, Primavera Software; Joaquim Guimarães 
Consultores e Auditores, Lda.; Caixa Geral de 
Depósitos; Dias Têxtil Malhas e Confecções, S.A.); 
Protocolos de Disponibilização de Apoio 
Informático (ex.: FCCN – Fundação para a 
Computação Científica nacional); Microsoft; ORACLE); 
Contratos programa com a tutela; Acordos de 
Cooperação no âmbito de Programas de Mobilidade 
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(Leonardo da Vinci; Vasco da Gama; Sócrates/acção 
Erasmus (acordos bilaterais de cooperação com 
instituições da Alemanha, Espanha, Dinamarca, Itália e 
Polónia); Outros Protocolos de Cooperação (ex.: 
SMAS de Esposende; Biblioteca Científica Digital; 
Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas; Observatório 
das Ciências e das Tecnologias); Protocolos de 
Colaboração com Instituições Bancárias (Caixa Geral 
de Depósitos e Banco Santander Portugal, S.A.); 
Protocolos de Colaboração no âmbito dos Cursos 
de Especialização Tecnológica - CETS (Escola de 
Tecnologia e de Gestão de Barcelos; Zendensino; 
Esprominho; Escola Secundária de Maximinos). 
(Listagem dos Protocolos; página web do IPCA: 
www.ipca.pt; publicação em Diário da República dos 
CTES) 

e) No âmbito da prestação dos serviços à comunidade 
a ESG está a promover o estabelecimento de parcerias 
para desenvolver os seguintes projectos: Consultório 
Técnico “on-line” (Protocolo com a CCDRN e com o 
SMAS de Esposende); Escola em Parceria (Escolas 
Profissionais, Escolas Secundárias e outros 
Estabelecimentos de Ensino). (Reuniões; organograma 
científico-pedagógico) 

e) Está em curso a criação de uma rede de parcerias 
com entidades do Sector Associativo, Associações 
Comerciais e Industrias e Escolas Profissionais da 
região do Cávado e do Ave com o objectivos de tentar 
responder às necessidades formativas do mercado 
empresarial através da criação de cursos de vertente 
tecnológica direccionados a alunos do secundário que 
não pretendam enveredar pelo ensino superior e para 
activos (técnicos e técnicos superiores). (documento 
interno das perecerias e protocolos; relatório de 
actividades 2004 da ESG) 

f) Não se encontram iniciativas.  

g) Não se encontram iniciativas.  

Pontos fortes: 

- Protocolos de colaboração no 
âmbito dos cursos de 
especialização tecnológica 
(CETS). 

 

 

Pontuação: 

 

2+2+2+0+2+0+0 = 1,1 

Oportunidades de melhoria:  

- Definir um sistema de monitorização e avaliação 
regular dos processos, dos resultados e do tipo de 
pareceria, externas e internas, que inclua uma 
avaliação “on going” e permita um acompanhamento 
muito próximo, bem como uma capacidade de 
ajustamento das metas fixadas e do próprio modelo 
de parceria adoptado, se tal se justificar. O sistema 
de monitorização pode ser baseado em relatórios 
periódicos (semestrais e anuais) com informações 
necessárias a uma apreciação do grau de 
cumprimento dos objectivos previamente fixados no 
projecto de parceria e da forma como foram 
atingidos.  

- Promover a mobilidade das pessoas/colaboradores 
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entre os parceiros. Quando se estabelecerem 
protocolos com diferentes Instituições dever-se-á 
incluir uma cláusula sobre a mobilidade de 
colaboradores.   

*Ver Glossário. 
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CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS 

Sub-critério 4.2 

Conceito: como a organização planeia e gere as parcerias e os recursos internos de 

forma a garantir a prossecução da política e da estratégia e o eficaz funcionamento 

dos processos. 

A avaliação deve considerar as medidas existentes na organização para 

assegurar que as parcerias com cidadãos/clientes* sejam promovidas e 

implementadas. 

Exemplos: 

a) Incentivar o envolvimento dos 

cidadãos/clientes nas matérias 

que interessam à sociedade; =2 

b) Promover o envolvimento dos 

cidadãos/clientes no processo de 

tomada de decisão (ex. 

comissões de utentes, inquéritos, 

sistema de opiniões); =3 

c) Demonstrar abertura a ideias, 

sugestões e reclamações dos 

cidadãos/clientes e desenvolver e 

utilizar os mecanismos 

apropriados (caixa de sugestões, 

caixa de reclamações, inquéritos, 

comissões de utentes, etc.); =3 

d) Incentivar os cidadãos/clientes a 

se organizarem e a constituírem 

comissões de utentes; =2 

e) Assegurar uma política de 

informação proactiva (ex. sobre as 

competências de diferentes 

organismos públicos, sobre os 

processos da organização, etc.); 

=2 

f) Assegurar que os 

cidadãos/clientes sejam tratados 

de forma personalizada (ex. 

identificação do funcionário que 

Iniciativas (evidências): 

a) Todos os anos, a Associação de Estudantes e os 
alunos da ESG participam na Comissão das Jornadas 
da ESG. (Listagem dos Membros da Comissão)  

a) No âmbito das Direcções de Curso, os alunos são 
envolvidos na realização de um conjunto de actividades 
de carácter extracurricular: seminários, aulas abertas, 
workshops. (plano e relatório de actividades das 
direcções de curso; informações de serviço ao Director 
da ESG; certificados de participação e colaboração) 

a) Sempre que se realizam 
seminários/worshps/exposições/palestras durante o 
horário lectivo a Direcção da ESG concede dispensa 
aos alunos para participarem, com o respectivo 
docente, no evento podendo o mesmo sumariar a 
participação no seminário. (despachos do Director da 
ESG; e-mail) 

b) No âmbito da aplicação do questionário de satisfação 
para cidadãos/clientes, inserido neste processo CAF, 
relativamente ao indicador “envolvimento dos alunos na 
concepção dos produtos e serviços e no processo de 
tomada de decisão”, 4% dos alunos inquiridos 
consideram-se muito satisfeitos, 17% satisfeitos, 38% 
nem satisfeitos nem insatisfeitos, 29% insatisfeitos, 4% 
muito insatisfeitos e 8% não responderam. Quanto ao 
indicador “incentivos aos alunos para se organizarem”: 
13% estão muito satisfeitos, 13% satisfeitos, 54% nem 
satisfeitos nem insatisfeitos, 8% insatisfeitos, 13 % 
muito insatisfeitos e 8% não responderam. (Relatório 
Parcial de AA Organizacional dos SAESG – Resultados 
da Aplicação dos Questionários de Satisfação para 
Cidadãos/Clientes e Serviços/Clientes) 

b) No âmbito do processo de aplicação da CAF, foi 
aplicado um questionário de satisfação aos alunos para 
avaliar o respectivo grau de satisfação relativamente a 
alguns indicadores relacionados com o normal 
funcionamento dos SAESG. (Relatório Parcial de AA 
Organizacional dos SAESG – Resultados da Aplicação 
dos Questionários de Satisfação para 
Cidadãos/Clientes e Serviços/Clientes) 

b) No âmbito da aplicação do questionário de satisfação 
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atende o cidadão); =3 

g) Assegurar a transparência da 

organização, bem como das 

decisões e processos (ex. 

Publicação de relatórios anuais, 

conferências de imprensa, 

informação disponível na 

Internet); =2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para cidadãos/clientes, inserido neste processo CAF, 
relativamente ao indicador “incentivos aos alunos para 
se organizarem”, um dos alunos inquiridos apresentou a 
seguinte sugestão de melhoria: envolver mais os alunos 
na promoção e organização de actividades de carácter 
extracurricular. (Relatório Parcial de AA Organizacional 
dos SAESG – Resultados da Aplicação dos 
Questionários de Satisfação para Cidadãos/Clientes e 
Serviços/Clientes) 

b) Em alguns cursos os alunos são envolvidos no 
processo de organização dos respectivos dias de curso 
e outras acções desencadeadas no âmbito do curso, de 
carácter extracurricular. (plano e relatório de actividades 
das direcções de curso; informações de serviço ao 
Director da ESG; certificados de participação e 
colaboração) 

b) Participação dos representantes dos alunos, por 
eleição, no Conselho Pedagógico. (resultados do 
processo eleitoral; regulamento da ESG; convocatórias 
e actas das reuniões) 

b) Nos termos do regulamento da ESG, compete ao 
Director da ESG proceder à marcação do calendário de 
exames, mediante parecer não vinculativo do Conselho 
Pedagógico. Porém, o calendário dos exames é feito 
através do envolvimento dos Directores de Curso e 
delegados dos cursos dos diferentes anos, que por sua 
vez apresentam conjuntamente com os colegas da 
turma uma proposta de calendário. (Convocatórias de 
reuniões de Directores de Curso; e-mail aos docentes 
solicitando orientações; reuniões de trabalho entre os 
docentes; e-mail enviados aos delegados de turma; 
proposta de calendário apresentada pelos alunos)  

c) O Director da ESG reuniu com os representantes dos 
alunos para auscultar as suas ideias e opiniões, entre 
as quais algumas já foram concretizadas: palestra sobre 
o processo de Bolonha. (convocatória da reunião; 
documento com as orientações dos alunos; palestra 
sobre o processo de Bolonha, cartazes, e-mail; 
fotografias) 

c) Em alguns cursos de graduação da ESG, os 
respectivos delegados de turma dos diferentes anos 
participam activamente no processo de elaboração do 
plano de actividades dos respectivos curso. 
(Convocatórias das reuniões da Direcção de Curso; 
actas das reuniões do curso de Contabilidade e 
Finanças Públicas, Plano de Actividades do Curso de 
Contabilidade e Finanças Públicas para 2005) 

c) Sempre que o solicitam, a Associação de Estudantes 
é recebida pelo Director da ESG – existe abertura em 
receber os representantes da Associação. (pedidos de 
reunião; marcação da agenda) 

c) Sempre que o solicitam, os alunos são recebidos 
pelo Director da ESG. (pedidos de reunião, marcação 
da agenda) 

c) No âmbito da aplicação do questionário de satisfação 
para cidadãos/clientes, inserido neste processo CAF, 
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relativamente ao indicador “pedidos de audiência com o 
Director da ESG” 4% dos alunos inquiridos consideram-
se muito satisfeitos, 17% satisfeitos, 58% nem 
satisfeitos nem insatisfeitos e 21% não responderam. 
Quanto ao indicador “tempo de resposta às 
reclamações”, 13% estão muito satisfeitos, 13% 
satisfeitos, 54% nem satisfeitos nem insatisfeitos, 8% 
insatisfeitos, 4% muito insatisfeitos e 8% não 
responderam. Relativamente ao indicador “ aplicação 
de medidas correctivas em função das sugestões e 
reclamações dos alunos”, 4% estão muito satisfeitos, 
29% satisfeitos, 38% nem satisfeitos nem insatisfeitos, 
17% insatisfeitos, 4% muito insatisfeitos e 8% não 
responderam. (Relatório Parcial de AA Organizacional 
dos SAESG – Resultados da Aplicação dos 
Questionários de Satisfação para Cidadãos/Clientes e 
Serviços/Clientes) 

c) No âmbito da aplicação do questionário de satisfação 
para cidadãos/clientes, inserido neste processo CAF, os 
alunos inquiridos apresentaram várias sugestões de 
melhoria relacionadas com os indicadores em análise, 
nomeadamente: indicador “modo de prestação do 
atendimento na recepção” – melhorar a harmonização 
da informação veiculada sobre determinado evento ou 
situação, aumentar a manifestação de boa vontade no 
apoio à resolução de situações problemáticas; indicador 
“horários escolares” - tornar os horários escolares mais 
flexíveis (ter aulas às sextas-feiras, em vez de ter nos 
restantes dias da semana entre as 8h30 e as 18h00; 
respeitar a regra pedagógica de existências de 
intervalos entre duas aulas consecutivas, pois caso 
contrário torna-se prejudicial em termos de capacidade 
de concentração do aluno; indicador “salas de aula” - ter 
salas de aula maiores; colocar mais mesas nas salas de 
aula; concluir a construção das novas instalações, 
renovar o equipamento informático (existe equipamento 
obsoleto e algum constantemente avariado; nos PC´s 
de trabalho faltam aplicações necessárias; o 
equipamento informático deveria ser revisto, pois não 
serve para determinadas disciplinas; os computadores 
de apoio aos videoprojectores devem ser mais 
completos a nível de software); indicador “serviços 
disponíveis on-line” - consultar as pautas de avaliação 
através do website do IPCA, criando, nesse sentido, os 
mecanismos necessários para salvaguardar os direitos 
dos alunos, solicitar a todos os docentes a criação uma 
página web da disciplina disponibilizando, desta forma, 
entre outros, os seguintes conteúdos: programa da 
disciplina, conteúdos programáticos, horário de 
atendimento, fórum de discussão, material de apoio e 
sebentas. (Relatório Parcial de AA Organizacional dos 
SAESG – Resultados da Aplicação dos Questionários 
de Satisfação para Cidadãos/Clientes e 
Serviços/Clientes) 

c) Anualmente, os SAESG aplicam a todos os alunos 
um inquérito para avaliar o grau de satisfação 
relativamente à sua organização administrativa. Porém, 
os mesmos carecem de análise qualitativa e 
quantitativa. (inquéritos de avaliação da organização 
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administrativa) 

c) Os SAESG dispõem de um Livro de Reclamações. 
(Livro de Reclamações)  

d) Existe a Associação de Estudantes e outros Grupos 
de carácter cultural, recreativo e desportivo: Tunas; 
Futsal; Gabinete de Desporto. (Estatutos e 
regulamentos internos) 

e) No website do IPCA está disponível informação 
sobre alguns aspectos relacionados com os serviços da 
ESG, contudo, estes carecem de actualização em 
termos de conteúdos disponíveis, nomeadamente, a 
estrutura orgânica, planos curriculares das diferentes 
disciplinas de todos os cursos. (www.ipca.pt)  

e) No website do IPCA encontramos informação 
relacionada com os principais processo chave 
(matrículas, regulamentos, calendários de exames, 
despachos, etc.). (www.ipca.pt) 

e) Sempre que há um assunto de interesse para os 
alunos realizam-se sessões de esclarecimento: 
processo de Bolonha; processo de inscrição na CTOC; 
como elaborar Relatório de Estágio; como elaborar 
currículos, técnicas de procura de emprego, preparação 
para entrevistas. (cartazes de divulgação; fotografias 
dos encontros; e-mail informativo) 

e) Está em curso a elaboração do Manual de Funções e 
Procedimentos dos SAESG. Este trabalho está a ser 
conduzido pelo GQMC do IPCA. (Documentos de 
trabalho do GQMC IPCA) 

f) As respostas aos requerimentos apresentados pelos 
alunos são envidas por escrito para a residência dos 
alunos. (requerimentos, ofícios, registo de 
correspondência) 

f) Há uma disponibilidade total por parte dos 
colaboradores dos SAESG em atender os alunos, 
sempre que o solicitam. (contactos informais) 

f) Existe a possibilidade de todo o atendimento 
relacionado com os SAESG ser presencial – existe um 
posto de atendimento identificado. (recepção da ESG) 

f) No âmbito da aplicação do questionário de satisfação 
para cidadãos/clientes, inserido neste processo CAF, 
relativamente ao indicador “cortesia e igualdade no 
atendimento”, 8% dos alunos inquiridos dizem que 
estão muito satisfeitos, 54% satisfeitos, 21% nem 
satisfeitos nem insatisfeitos e 17% insatisfeitos. Ainda 
relativamente a este indicador, apresentaram a seguinte 
sugestão de melhoria: privilegiar o adequado 
esclarecimento de todas as questões colocadas pelos 
alunos. Quanto ao indicador “ atendimento telefónico”, 
21% dos alunos estão muito satisfeitos, 33% satisfeitos, 
34% nem satisfeitos nem insatisfeitos, 4% insatisfeitos e 
8% não responderam. Relativamente a este indicador 
apresentaram a seguinte sugestão de melhoria: 
reencaminhar as chamadas para as pessoas indicadas, 
o que implica um conhecimento global, mas concreto, 
sobre todos os serviços prestados. Quanto ao indicador 
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“horário de atendimento na recepção”, 25% estão muito 
satisfeitos, 46% satisfeitos, 21% nem satisfeitos nem 
insatisfeitos e 8% insatisfeitos. Como sugestão de 
melhoria relacionada com este indicador, os alunos 
gostariam de ver alargado o período de funcionamento 
ao sábado, antes da época de exame. No indicador 
“contacto por via telefónica” obtiveram-se os seguintes 
resultados: 4% muito satisfeitos, 51% satisfeitos, 33% 
nem satisfeitos nem insatisfeitos, 8% insatisfeitos e 4% 
não responderam. Como sugestão consideram 
necessário aumentar a capacidade das caixas de e-
mail. Quanto ao indicador “resposta às solicitações por 
correio electrónico”, 8% dos alunos inquiridos estão 
muito satisfeitos, 43% satisfeitos, 33% nem satisfeitos 
nem insatisfeitos, 8% insatisfeitos e 8% não 
responderam. Utilizar uma linguagem mais acessível e 
cuidada foi a sugestão de melhoria apresentada. 
(Relatório Parcial de AA Organizacional dos SAESG – 
Resultados da Aplicação dos Questionários de 
Satisfação para Cidadãos/Clientes e Serviços/Clientes) 

g) Está em curso a afixação, em espaço comum, dos 
diferentes organogramas: geral, pedagógico-científico e 
administrativo. (decisão tomada em reunião) 

g) A informação sobre os diferentes eventos é noticiada 
no website do IPCA, bem como nos órgãos de 
comunicação de carácter regional e local. (recortes de 
imprensa; website do IPCA: www.ipca.pt )  

 

Pontos fortes: 

 

Sempre que há um assunto de 
interesse para os alunos realizam-se 
sessões de esclarecimento: 
processo de Bolonha; processo de 
inscrição na CTOC; como elaborar 
Relatório de Estágio; como elaborar 
currículos, técnicas de procura de 
emprego, preparação para 
entrevistas.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de melhoria:  

- Publicitar a composição da Comissão das Jornadas 
da ESG, bem como certificar o seu envolvimento, 
principalmente no que respeita à participação dos 
alunos.  

- Tratar estatisticamente os resultados dos inquéritos 
de avaliação organizacional dos serviços 
administrativos da ESG aplicados aos alunos.  

- Disponibilizar na Internet um “Fórum de Discussão” 
sobre matérias relacionadas com a temática 
“Cidadania”.  

- Disponibilizar na Internet Caixa de Sugestões e 
Reclamações.  

- Disponibilizar na Internet os seguintes conteúdos 
relacionados com a actividade da ESG: planos 
estratégicos, planos e relatórios de actividade e outra 
informação relevante relacionada com a sua missão 
e visão, organograma; página do docente, entre 
outros aspectos.  

- Promover sessões públicas de apresentação do 
plano e relatório de actividades, bem como da 
promoção e desenvolvimento de projectos de 
carácter relevante para a Instituição e comunidade 
regional e local.  

- Melhorar os processos organizacionais com o 
objectivo de melhorar a informação disponível e 
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consequentemente melhorar o atendimento ao aluno. 

- Identificação dos colaboradores que estão a fazer 
atendimento (placa de identificação do colaborador).  

- Melhorar o “balcão virtual” da ESG, no website do 
IPCA. Promover uma avaliação dos serviços 
disponíveis on-line.  

- Sugestões de melhoria apresentadas pelos alunos 
no inquérito de satisfação: envolver mais os alunos 
na promoção e organização de actividades de 
carácter extracurricular; melhorar a harmonização da 
informação veiculada sobre determinado evento ou 
situação; aumentar a manifestação de boa vontade 
no apoio à resolução de situações problemáticas; 
tornar os horários escolares mais flexíveis (ter aulas 
às sextas-feiras, em vez de ter nos restantes dias da 
semana entre as 8h30 e as 18h00; respeitar a regra 
pedagógica de existências de intervalos entre duas 
aulas consecutivas, pois caso contrário torna-se 
prejudicial em termos de capacidade de 
concentração do aluno); salas de aula maiores; 
colocar mais mesas nas salas de aula; concluir a 
construção das novas instalações, renovar o 
equipamento informático (existe equipamento 
obsoleto e algum constantemente avariado; nos 
PC´s de trabalho faltam aplicações necessárias; o 
equipamento informático deveria ser revisto, pois não 
serve para determinadas disciplinas; os 
computadores de apoio aos videoprojectores devem 
ser mais completos a nível de software); consultar as 
pautas de avaliação através do website do IPCA, 
criando, nesse sentido, os mecanismos necessários 
para salvaguardar os direitos dos alunos; solicitar a 
todos os docentes a criação uma página web da 
disciplina disponibilizando, desta forma, entre outros, 
os seguintes conteúdos: programa da disciplina, 
conteúdos programáticos, horário de atendimento, 
fórum de discussão, material de apoio e sebentas; 
privilegiar o adequado esclarecimento de todas as 
questões colocadas pelos alunos; reencaminhar as 
chamadas para as pessoas indicadas, o que implica 
um conhecimento global, mas concreto, sobre todos 
os serviços prestados; alargar o período de 
funcionamento ao sábado, antes da época de 
exame; afixar a informação com antecedência: 
realização de eventos e outros assuntos, pois, por 
vezes, o aluno só tem conhecimento quando a 
mesma já se concretizou; afixar nos placares dos 
cursos as datas de reposição de aulas, as aulas 
extras e outras informações relacionadas com o 
normal funcionamento das aulas e que sejam 
relevantes para os alunos; colocar mais placares 
informativos noutros locais da ESG; afixar somente 
informação que seja do interesse do aluno; diminuir 
os prazos de resposta às solicitações apresentadas 
pelos alunos; simplificar e actualizar os formulários 
da ESG; a coerência e a facilidade de comunicação 
da informação entre os diferentes serviços deve ser 
melhorada, de modo a evitar informação contraditória 
sobre o mesmo assunto; criar mais parques de 
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Pontuação: 

 

 

2+3+3+2+2+3+2 = 2,4 

            7 

estacionamento; reivindicar transportes públicos para 
os alunos que frequentam o regime pós-laboral; 
Promover a divulgação de todos os eventos 
realizados no IPCA; tornar a informação de 
divulgação dos cursos de graduação e pós-
graduação mais apelativa; disponibilizar o horário de 
atendimento de todos os docentes durante todo o 
ano lectivo; promover uma maior divulgação das 
actividades realizadas através dos meios de 
comunicação social de incidência local e regional; 
aumentar os locais físicos de distribuição e fixação 
dos cartazes de divulgação de eventos e outro tipo 
de informação; melhorar a comunicação entre 
serviços e funcionários, de modo a evitar a 
ocorrência de erros; analisar e implementar as 
sugestões apresentadas pelos alunos; diminuir o 
tempo de resposta às reclamações; estabelecer 
prazos mínimos de resposta aos requerimentos; 
afixar desde o início semestre o horário de 
atendimento dos docentes; disponibilizar no website 
do IPCA os horários de atendimento dos docentes, 
durante todo o ano lectivo.  

*Ver Glossário. 
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CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS 

Sub-critério 4.3 

Conceito: como a organização planeia e gere as parcerias e os recursos internos de 

forma a garantir a prossecução da política e da estratégia e o eficaz funcionamento 

dos processos. 

A avaliação deve considerar as medidas existentes na organização para 

assegurar que o conhecimento seja gerido. 

Exemplos: 

a) Desenvolver sistemas para gerir, 

manter e avaliar o conhecimento 

na organização; =3 

 b) Assegurar que o conhecimento e 

a informação sejam partilhados 

com os parceiros. 

c) Monitorizar regularmente o 

conhecimento disponível na 

organização e articulá-lo com o 

planeamento estratégico, bem 

como com as necessidades 

actuais e futuras de todas as 

partes interessadas. 

d) Assegurar que todos os 

colaboradores tenham acesso à 

informação relevante para o 

desempenho das respectivas 

tarefas e realização dos 

objectivos. 

e) Assegurar que todas as partes 

interessadas tenham acesso à 

informação relevante. 

f) Assegurar o rigor e a segurança 

da informação. 

g) Desenvolver canais internos para 

a difusão de informação no seio 

da organização (intranet, boletins 

de notícias, revistas, etc.). 

Iniciativas (evidências): 

a) Existem os seguintes programas informáticos para 
a gestão de projectos e equipas de trabalho: 
programa informático para inscrição em exames que 
permite aos serviços administrativos fazer a gestão 
das salas e gerir as necessidades de vigilâncias em 
exames; programa de gestão dos sumários e 
assiduidade dos docentes; programa de gestão da 
correspondência; programa da gestão de material 
consumível; programa da gestão das impressões 
feitas pelos alunos nos laboratórios de informática. 
(visual basic 6 e Crystal Report) 

a)Está a ser criado um sistema de gestão dos 
despachos e circulares da Comissão Instaladora e 
Presidência. (documento de trabalho)  

b) O Director da ESG reúne-se, sempre que 
considere oportuno, com os diferentes parceiros da 
ESG para partilhar informação e conhecimento. 
(agenda; reuniões) 

c) Não se encontram iniciativas.  

d) Internamente, a informação (ofícios, despachos, 
circulares) é partilhada através dos seguintes meios: 
correio electrónico (grupos de e-mail: serviços 
administrativos, docentes, grupos disciplinares, 
alunos), placares informativos. (ofícios, despachos, 
circulares, e-mail, cacifos dos docentes; placares de 
curso, cartazes) 

d) Está em curso a elaboração do Manual de Funções 
e de Procedimentos dos Serviços Administrativos da 
ESG. (Documento 1: O que faço? (já está 
preenchido); documento 2: Como faço? Documento 3: 
Como comunico?) 

d) Foi criado o seguinte sistema de partilha de 
informação entre todos os colaboradores dos serviços 
administrativos da ESG relacionada com todos os 
despachos/circulares da Comissão 
Instaladora/Presidência, mesmos o que se destinam 
directamente aos docentes: o despacho é 
recepcionado e comunicado por e-mail (grupo e-mail 
dos serviços administrativos) a todos os 
colaboradores e disponível para consulta numa pasta 
comum. (pasta dos despachos/circulares da 
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h) Incentivar a troca de informação 

entre a organização e as partes 

interessadas relevantes. 

i)  Assegurar que a informação 

externa disponível seja 

processada e usada eficazmente. 

j)  Apresentar a informação de um 

modo apelativo. 

l)  Assegurar que os conhecimentos 

das pessoas que deixam a 

organização sejam preservados.  

 

Comissão Instaladora e Presidente; e-mail) 

d) Foi criado um sistema de registo dos 
despachos/circulares da Comissão Instaladora e 
Presidente: n.º despacho; tipo (presidente/Comissão 
Instaladora); assunto; data; destinatários. (sistema de 
registo) 

d) Está em curso a criação de um sistema de 
divulgação da legislação publicada em Diário da 
República com interesse para toda a comunidade 
académica. (documento de trabalho)  

d) Todos os colaboradores, docentes e não docentes, 
têm acesso ao à Internet. (orientações da Comissão 
Instaladora e Centro de Informática).  

d) A orgânica dos serviços está disponível a todos os 
colaboradores: Regulamento da ESG. Os 
organogramas geral; científico pedagógica; 
administrativo, entretanto, reformulado será, em 
breve, divulgados e afixados em locais comuns na 
ESG. (Regulamento da ESG; Projecto de 
requalificação dos espaços da ESG). 

e) Internamente, a informação (circulares 
informativas, ofícios) é partilhada através dos 
seguintes meios: ofícios, correio electrónico; placares 
informativos, suporte papel. (e-mail; placares 
informativos, ofícios, despachos, circulares) 

e) Todos os colaboradores dos SAESG têm acesso 
ao computador com ligação à Internet. Existem 6 
computadores para 9 colaboradores, mas se 
atendermos à complementaridade de horário laboral, 
todos os colaboradores têm um computador 
disponível para o poderem utilizar. (Horário de 
funcionamento dos serviços administrativos da ESG; 
horário individual de cada colaborador não docente; 
n.º de computadores disponíveis) 

f) Para garantir o rigor e a segurança dos despachos, 
circulares e notas informativas da Comissão 
Instaladora/Presidente, bem como a recepção e 
conhecimento por parte de todos os colaboradores, 
desenvolveu-se o seguinte sistema de 
comunicação/divulgação: mecanismo de assinatura 
comprovativa da recepção e conhecimento e dos 
despachos, circulares e notas informativas, 
consideradas relevantes, mediante levantamento da 
respectiva informação. (e-mail do Director da ESG; 
despacho/circular/nota informativa; lista das 
assinaturas) 

f) Existe um livro de protocolo para registo da 
correspondência interna entre todos os Serviços do 
IPCA. (livro de protocolo) 

f) Existe um sistema de gestão da correspondência: 
referência, códigos, registo de entradas e saídas da 
informação. (visual basic 6 e Crystal Report) 

g) São utilizados os seguintes canais internos para a 
difusão de informação no seio da ESG: e-mail, ofícios 
internos, página do IPCA, despachos, circulares, 
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notas informativas, placares informativos, cartazes. 
(e-mail, ofícios internos, website do IPCA, despachos, 
circulares, notas informativas, placares informativos, 
cartazes) 

h) Não se encontram iniciativas.   

i) Toda a informação externa é analisada pelo 
Director da ESG que posteriormente encaminha para 
as partes interessadas internas, com orientações. 
(despachos e orientações do Director da ESG) 

j) São utilizados os seguintes veículos de divulgação 
da informação, considerados apelativos: placares 
informativos; cartazes de divulgação dos eventos na 
página do IPCA e afixados em espaços comuns; 
divulgação dos despacho, circulares e notas 
informativas no quadro branco que se encontra na 
sala dos professores. (placares informativos; cartazes 
de divulgação dos eventos na página do IPCA e 
afixados em espaços comuns; divulgação dos 
despacho, circulares e notas informativas no quadro 
branco) 

k) Não se encontram iniciativas.  
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Pontos fortes: 

 

Nada de paradigmático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de melhoria:  

- Criar e consolidar uma cultura de “organização que 
aprende” orientada pelos seguintes princípios: 
aprendizagem contínua (organização atenta às 
necessidades dos ex-alunos, alunos e potenciais 
alunos, adaptando permanentemente os seus 
papeis, as suas competências e os seus métodos de 
trabalho); empenho comum (fomentar a adopção 
de planos partilhados, entre colaboradores e 
dirigente, de aprendizagem pessoais, que tenham 
em conta estilos e necessidades diferentes); meio 
favorável (investir nas novas tecnologias como meio 
de simplificar os métodos e os procedimentos, a 
celebração de parcerias operacionais com outras 
organizações, incentivos à aprendizagem e 
simplificação da gestão de recursos humanos); 
gestão pela acção (empenho da gestão na procura 
de apoios e recursos necessários para acompanhar 
a gestão da mudança); coesão (encontrar normas 
auto-determinadas que permitem uma acção 
concertada); ganho progressivo (a aprendizagem 
que conduz a transformações profundas produz-se 
de forma gradual e consolida-se em etapas firmes).  

- Adoptar novas estratégias organizacionais que 
passem pela partilha de plataformas 
tecnológicas, criando redes de informação, pela 
intercomunicabilidade organizacional com a 
valorização dos processos transversais. Colocar ao 
alcance de cada colaborador a informação que este 
necessita, no momento preciso, para que a sua 
actividade seja produtiva.  

- Adaptar os instrumentos de gestão de forma a 
encorajar, sistematicamente, a partilha do 
conhecimento, tais como: melhorar o capital humano 
e social, aplanando as hierarquias verticais, 
destruindo as divisões burocráticas, ligando a 
avaliação ao desempenho, o sistema de promoção à 
partilha de conhecimento e instituindo comunidades 
de práticas (grupos que partilham conhecimentos 
num domínio específico); adaptar o capital 
operacional/organizacional (base de dados, Internet, 
intranet, vida social, unidades de conhecimento); 
construir um capital de parcerias, recolhendo 
informação dos stakeholders e associando-os aos 
processos de decisão; reforçar os laços com as 
diferentes organizações da comunidade envolvente.  

- Desenvolver as seguintes práticas de gestão do 
conhecimento organizacional: saber o que sabe a 
organização; reter o conhecimento tácito para 
enriquecer a memória organizacional; facilitar o 
acesso à informação e ao conhecimento; cultivar a 
troca de ideias entre as pessoas; estabelecer a 
ligação entre o conhecimento e as práticas 
organizacionais.  

- Tornar a gestão do conhecimento numa das 
prioridades de gestão e nesse sentido dever-se-á 
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Pontuação:  

 

2+2+0+2+2+2+2+0+2+2+0 
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desencadear esforços para melhorar as suas 
práticas, tais como: 1) adopção de dispositivos 
tradicionais de partilha de conhecimento (formação 
para partilhar conhecimento a nível interno; reuniões 
para partilhar conhecimento a nível externo); 2) 
utilização de ferramentas menos tradicionais 
(círculos de qualidade, unidades de prática); 3) 
fomentar a colaboração para elaborar e implementar 
políticas e co-organização de projectos com 
organizações exteriores.  

- Alinhar a gestão do conhecimento com as 
orientações estratégicas da organização e estruturá-
la em torno dos processos-chave da organização. 
Daí ser importante a existência de equilíbrio entre os 
processos informativos e os processos relacionais 
(reais ou virtuais) e entre a infra-estrutura 
tecnológica e a infra-estrutura organizacional de 
suporte.  

- Melhorar o circuito de divulgação dos despachos/ 
circulares.  

- Definir formas de monitorização regular do 
conhecimento disponível na organização e articulá-lo 
com o planeamento estratégico, bem como com as 
necessidades actuais e futuras de todas as partes 
interessadas. 

- Criar mecanismos que assegurem que os 
conhecimentos das pessoas que deixam a 
organização sejam preservados: incluir no dossier 
do docente e no contrato Deixar os programas das 
disciplinas, exames, outro tipo de informação 
institucional) 

- -Desenvolver canais internos para a difusão de 
informação no seio da organização. 



Anexos 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 293

CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS 

Sub-critério 4.4 

Conceito: como a organização planeia e gere as parcerias e os recursos internos de 

forma a garantir a prossecução da política e da estratégia e o eficaz funcionamento 

dos processos. 

A avaliação deve considerar as medidas existentes na organização para 

assegurar que os recursos financeiros sejam geridos. 

Exemplos: 
a) Articular a gestão financeira com 

os objectivos estratégicos. 

b) Assegurar a transparência 
financeira e orçamental. 

c) Introduzir sistemas inovadores no 
planeamento orçamental (ex. 
orçamentos plurianuais, programa 
de orçamento por projecto). 

d) Monitorizar sistematicamente os 
custos dos produtos e serviços 
chave. 

e) Assegurar a eficiência* na gestão 
dos recursos financeiros. 

f) Delegar e descentralizar as 
responsabilidades financeiras em 
articulação com a função de 
controlo interno. 

g) Basear o controlo financeiro em 
análises custo-benefício. 

h) Analisar os riscos e as 
potencialidades das decisões 
financeiras. 

i) Desenvolver e introduzir um 
controlo financeiro moderno (ex. 
auditorias financeiras internas, 
etc.). 

j) Promover a cultura de 
transparência do controlo 
financeiro junto dos 
colaboradores. 

k) Usar eficazmente os recursos 
para apoiar os objectivos 
estratégicos da organização.   

Iniciativas (evidências): 

- A ESG só tem autonomia administrativa. A gestão 
financeira é feita pelos Serviços Centrais.  

- Os Serviços Administrativos da ESG gerem apenas 
um fundo de maneio (existe regulamento do fundo de 
maneio). (fundo de maneio; regulamento do fundo de 
maneio) 

 

. 

Pontos fortes: 
 
 

Pontos fracos: 
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Pontuação: =0 

 
 
 
 
*Ver Glossário. 



Anexos 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 295

CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS 

Sub-critério 4.5 

Conceito: como a organização planeia e gere as parcerias e os recursos internos de 

forma a garantir a prossecução da política e da estratégia e o eficaz funcionamento 

dos processos. 

A avaliação deve considerar as medidas existentes na organização para 

assegurar que a tecnologia seja gerida. 

Exemplos: 

a) Implementar uma política de 

gestão das tecnologias em 

articulação com os objectivos 

estratégicos e operacionais da 

organização; =1 

b) Utilizar eficientemente tecnologias 

apropriadas para: =1 

− 1) A gestão das tarefas; =2 
− 2) A gestão do 

conhecimento; =0 
− 3) As actividades de 

aprendizagem e de 
melhoria; =2 

− 4) A interacção com as 
partes interessadas e 
parceiros; =0 

− 5) O desenvolvimento e a 
manutenção de redes 
internas e externas; =2 

− 6) O acompanhamento dos 
progressos tecnológicos e 
a implementação de 
inovações relevantes. =1 

Iniciativas (evidências): 

a) Está em curso a implementação no IPCA do projecto 
Campus Virtual. (candidatura; aprovação da 
candidatura, apresentações, reuniões do grupo de 
trabalho) 

a) O Centro de Informática (serviço central) apoia a 
ESG, sempre que solicitado, na instalação, 
desenvolvimento e manutenção do parque informático e 
gestão de software. (pedidos informais) 

a) Nos SAESG existe um colaborador técnico de 
informática que apoia os serviços, os directores de 
cursos, os coordenadores de grupos disciplinares e 
outros grupos de trabalho nas questões informáticas, 
actualizações da página da ESG na Internet; 
organogramas; cartazes; entre outras tarefas. (e-mail) 

b) 1) Os serviços administrativos da ESG possuem 
programas informáticos de gestão de sumários; 
assiduidade; correspondência; stocks; dossiers 
pedagógicos; relatórios das disciplinas. (visual basic 6 e 
Crystal Report; formato digital dos dossiers e relatórios 
das disciplinas) 

b) 1) O Gabinete de Comunicação e Imagem possui 
equipamento específico para elaborar cartazes e outro 
tipo de material de divulgação. Neste sentido, sempre 
que há necessidade por parte da ESG, solicita-se apoio 
ao referido gabinete para criar imagem e divulgar a 
realização de determinado tipo de evento. (e-mail) 

b) 2) Não se registam iniciativas.  

b) 3) Num total de 13 salas, existem 7 salas de aulas 
que estão equipadas com videoprojector. (Plano das 
salas de aulas) 

b) 3) A ESG tem acesso, em termos de utilização, ao 
auditório que está equipado com videoprojector e 
Internet. (pedidos de reserva do auditório) 

b) 3) Existem 3 salas de informática, um laboratório e 
uma sala de apoio para os alunos que estão equipados 
com computadores com ligação à Internet. (salas) 

b) 3) Todos os gabinetes de docentes estão equipados 
com computadores com ligação à Internet. (gabinetes) 

b) 4) A Secretária da ESG comunica com a Secretaria 
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da EST através do correio electrónico e Messenger (e-
mail; Messenger) 

b) 4) Na ESG o correio electrónico é um canal formal de 
comunicação. Todos os colaboradores, docentes e não 
docentes possuem uma conta de e-mail associada). 
(Listagem dos endereços electrónicos, e-mail) 

b) 5) A manutenção é assegurada pelo Centro de 
Informática. (serviço central do IPCA) 

b) 6) Na ESG existe rede sem fios – wirless. (rede 
wirless) 

b) 6) Está planeado e encontra-se em fase de 
implementação o Projecto Campus Virtual. (Projecto 
Campus Virtual; reuniões do grupo de trabalho) 

Pontos fortes: 

 

Nada de paradigmático.  

 

 

 

 

 

Pontuação: 

 

1+1 = 1 

 2 

Oportunidades de melhoria  

- Analisar e avaliar a acessibilidade ao funcionamento 
da organização na sua vertente virtual e a 
acessibilidade aos seus conteúdos, através de suporte 
electrónico ou multimédia.  

- Avaliar os conteúdos disponíveis no website do 
IPCA/ESG, de acordo com o “Guia de Boas Práticas 
na construção de website da Administração Directa e 
Indirecta do Estado”, elaborado pelos Professores 
Luís Amaral e Santos Oliveira, da Universidade do 
Minho e divulgado pela UMIC, e actualizá-los, se se 
justificar. O Guia recomenda que determinados 
serviços estejam incluídos ou referenciados no 
website, tais como: serviço de newsletter, correio 
electrónico, fórum de discussão, chat on-line, linhas 
telefónicas e fax dedicados ao apoio dos utilizadores e 
livro de sugestões e reclamações.  

- Criar uma intranet. 

- Implementar formação à distância (e-learning).  
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CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS 

Sub-critério 4.6 

Conceito: como a organização planeia e gere as parcerias e os recursos internos de 

forma a garantir a prossecução da política e da estratégia e o eficaz funcionamento 

dos processos. 

A avaliação deve considerar as medidas existentes na organização para 

assegurar que os recursos materiais sejam geridos. 

Exemplos: 
a) Equilibrar o custo-eficácia dos espaços 

físicos com as necessidades e 
expectativas dos utentes (centralização vs. 
descentralização dos edifícios/serviços); 
=0 

b) Assegurar a utilização eficiente e eficaz do 
material de escritório, do equipamento 
tecnológico (ex. n.º de computadores 
pessoais e fotocopiadoras por serviço) 
tendo em conta os objectivos estratégicos 
e operacionais da organização, as 
necessidades pessoais dos colaboradores, 
a cultura local e os constrangimentos do 
espaço físico; =2 

c) Assegurar a eficiência dos custos e a 
manutenção eficaz dos edifícios, 
escritórios e equipamentos; =0 

d) Assegurar a eficiência dos custos, o uso 
eficaz e sustentável dos transportes e 
recursos energéticos; =0 

e) Assegurar a adequação das 
acessibilidades aos edifícios com as 
necessidades e expectativas dos 
colaboradores e cidadãos/clientes (ex. 
acesso a parques de estacionamento ou a 
transportes públicos); =3 

f) Desenvolver uma política integrada para a 
gestão dos recursos materiais (ex. gestão 
directa ou subcontratação). =0 

Iniciativas (evidências): 

a) Todos os serviços da ESG estão 
centralizados no mesmo espaço geográfico. 
(Planta das instalação da ESG)  

b) Todos os colaboradores dos SAESG têm 
acesso ao computador com ligação à Internet. 
Existem 6 computadores para 9 colaboradores, 
mas se atendermos à complementaridade de 
horário laboral, todos os colaboradores têm um 
computador disponível para o poderem utilizar. 
(Horário de funcionamento dos serviços 
administrativos da ESG; horário individual de 
cada colaborador não docente; n.º de 
computadores disponíveis) 

b) Os SAESG têm à sua disposição 1 
fotocopiadora, 5 impressoras, 1 fax, 1 máquina 
de plastificar, 1 destruidor de papel, ar 
condicionado, aquecedores, 1 máquina de 
café, 1 máquina com alguns alimentos e 
refrigerantes (lanches, bolachas, chocolates, 
sumos, etc.) e 1 frigorífico. (fotocopiadora, 
impressoras, fax, máquina de plastificar, 
destruidor de papel, ar condicionado, 
aquecedores, máquina de café, máquina com 
alguns alimentos e refrigerantes frigorífico) 

c) Manutenção do edifício é da 
responsabilidade dos Serviços Centrais do 
IPCA. (competência dos serviços centrais) 

c) A manutenção do equipamento informática 
está a cargo do Centro de Informática – 
Serviços Centrais (competência do Centro de 
Informática - serviços centrais) 

c) A manutenção dos restantes recursos, tais 
como a electricidade, canalizações está a 
cargo da ESG, tendo para o efeito, um 
colaborador responsável por essa área. 
(Organograma administrativo; documento 
preparatório do Manual de Função: doc 1: o 
que faço?) 

d) Não se registam iniciativas.  

e) Proximidade aos transportes públicos e 
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existem parques de estacionamento. (mapa da 
cidade de Barcelos; placas informativas de 
parques de estacionamento) 

e) As salas de aulas da ESG, bem como 
outros serviços centrais do IPCA que se 
encontram localizados na freguesia de 
Arcozelo, embora noutros edifícios que não o 
da ESG, estão devidamente identificadas com 
placas informativas. (toponímia) 

e) Este exemplo foi objecto de avaliação 
através do questionário de satisfação aplicado 
aos clientes. (Relatório Parcial de AA 
Organizacional dos SAESG) 

f) A gestão dos recursos materiais é garantida 
a nível dos Serviços Centrais do IPCA. Os 
SAESG fazem requisições. (organograma do 
IPCA, requisições) 

Pontos fortes: 
 
Nada de paradigmático.  

 
 
 

Pontuação: 

 

0+2+0+0+3+0 = 0,8 

         6 

 

Oportunidades de Melhoria:  

- Adquirir máquinas fotocopiadoras mais 
modernas e adequadas às novas exigências 
dos serviços e colaboradores (não docentes e 
docentes).  

- Considerando que os Serviços Centrais do 
IPCA se encontram geograficamente 
dispersos da ESG, por forma a orientar 
melhor as pessoas que se dirigem por 
engano à ESG quando pretendem dirigir-se 
aos Serviços Centrais do IPCA, era 
conveniente elaborar um mapa com o 
percurso entre a ESG e os Serviços Centrais 
do IPCA.  

- Elaborar uma planta com a localização das 
diferentes salas e serviços da ESG e IPCA 
que, embora se encontrem no mesmo espaço 
geográfico (freguesia de Arcozelo), se 
encontram dispersos por diferentes edifícios. 
Colocar esta planta no hall da entrada da 
ESG.  
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 4 

 

 

 

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO 

Sub-critério 4.1 1,1 

Sub-critério 4.2 2,4 

Sub-critério 4.3 1,5 

Sub-critério 4.4 - 

Sub-critério 4.5 1 

Total da pontuação dos sub-critérios27 

Sub-critério 4.6 0,8 

6,8 

Média da pontuação dos sub-critérios 28 6,8/5 = 1,4 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MEIOS 

0. Nenhuma evidência ou apenas evidencia de uma iniciativa sem expressão. 
1. Iniciativa planeada - P (plan). 
2. Iniciativa planeada e implementada – D (do). 
3. Iniciativa planeada, implementada e avaliada – C (check). 
4. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados 

retirados de acções de benchmarking e ajustada em conformidade – A (act).  
5. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados 

retirados de acções de benchmarking e ajustada e integrada completamente na 
organização. 

 

                                                 
27 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6 

28 Média dos sub-critérios. Ex.: 6
4.64.54.44.34.24.1 +++++  
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CRITÉRIO 5: GESTÃO DOS PROCESSOS E DA MUDANÇA 

Sub-critério 5.1 

Conceito como a organização concebe, gere e melhora os seus processos* de modo 

a apoiar e inovar a política e a estratégia definidas, a garantir a plena satisfação e a 

gerar mais-valias para os seus clientes e outras partes interessadas.  

A avaliação deve evidenciar a forma como a organização identifica, concebe, 

gere e melhora os processos. 

Exemplos: 

a) Identificar, descrever e documentar 
os processos-chave*; =1 

b) Analisar e avaliar os processos 
chave tendo em conta os objectivos 
da organização e o respectivo 
ambiente de mudança; =1 

c) Identificar e atribuir 
responsabilidades aos responsáveis 
pela gestão dos processos; =2 

d) Envolver os colaboradores e as 
partes interessadas externas na 
concepção e desenvolvimento dos 
processos chave; =1 

e) Assegurar que os processos 
essenciais sustentem os objectivos 
estratégicos; =2 

f) Afectar recursos aos processos com 
base na importância relativa do seu 
contributo para os objectivos 
estratégicos da organização; =2 

g) Optimizar e ajustar constantemente 
os processos de acordo com a 
eficiência e eficácia avaliada 
(melhoria contínua). =2 

Iniciativas (evidências): 
a) Existe o organograma administrativo da ESG 

que identifica os processos chave. (organograma 
administrativo)  

a) Está em curso a elaboração do manual de 
funções e do manual de procedimentos dos serviços 
administrativos da ESG: documento 1: o que faz; doc 
2: como faz; doc. 3: como comunica? Pretendemos, 
assim, descrever e documentar os processos chave 
identificados no organograma administrativo. 
(documento 1: o que faz; doc 2: como faz; doc. 3: 
como comunica?)  

b) A aplicação da CAF nos SAESG: avaliamos 
os processos chave e o respectivo ambiente de 
mudança. (Cronograma de acção; plano de execução 
da CAF; reuniões da equipa CAF; grelhas de auto-
avaliação)  

b) Periodicamente realizam-se reuniões entre o 
Director da ESG e os colaboradores, não docentes e 
docentes, para identificar os processos chave. 
(agenda do Director; reuniões) 

b) Foi planeado e encontra-se, actualmente, 
em fase de implementação um conjunto de medidas 
que visam a análise e avaliação dos processos chave 
dos SAESG, nomeadamente, a elaboração do 
manual de funções e de procedimentos. Este trabalho 
está a ser orientado pelo DQMC do IPCA. (reuniões 
entre o Departamento de qualidade e melhoria 
contínua e os colaboradores dos serviços 
administrativos da ESG) 

c) Existe um organograma geral, um 
administrativo e um científico-pedagógico na ESG. 
(organograma geral, administrativo e científico-
pedagógico) 

c) Está a ser preparado um manual de funções 
e de procedimentos dos serviços administrativos da 
ESG. (Organograma; doc. 1: o que faço?)  

d) Os colaboradores da ESG foram envolvidos 
na elaboração dos diferentes organogramas, bem 
como estão a participar na elaboração do manual de 
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funções. (reuniões com Director da ESG, reuniões de 
grupo de trabalho) 

e) Os processos essenciais estão reflectidos no 
organograma administrativo, documento este 
elaborado com base nos objectivos e orientações 
estratégicas. (organograma administrativo) 

f) A afectação de recursos (materiais e 
humanos) aos processos é feita com base nas 
necessidades imediatas, no Plano de Actividades da 
ESG e no Plano de Actividades dos Serviços 
Administrativos. (Plano de Actividades da ESG, Plano 
de Actividades dos Serviços Administrativos, reuniões 
da Direcção da ESG) 

g) Os colaboradores sempre que considerem 
oportuno apresentam ao Director uma proposta de 
melhoria dos serviços/procedimentos. (proposta de 
melhoria de serviço, despachos do Director da ESG) 

Pontos fortes: 

 

- Organograma administrativo.  

- Existe uma cultura organizacional 
de melhoria contínua dos serviços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontuação: 

 

Oportunidades de melhoria:  
- Para prosseguir a missão, a ESG precisa de 

encontrar uma forma integrada de funcionar, onde 
todas as suas acções sejam sistematizadas e 
direccionadas para atingir objectivos comuns: gerir 
processos. Por isso, é importante desenvolver uma 
nova forma de gerir processos articulada com uma 
nova visão horizontal da organização (sistema 
formado por processos que satisfazem as 
necessidades e as expectativas dos diferentes 
clientes e que atravessam horizontalmente as 
funções verticais da organização). Isto é, dever-se-á 
criar uma visão de “rede de processos” onde todos 
os colaboradores trabalham articuladamente com a 
finalidade de acrescentar valor ao cliente final – o 
aluno. Neste sentido, uma das principais tarefas 
consiste em identificar e segmentar os seus clientes, 
em função dos serviços que se presta e 
necessidades e expectativas daqueles.  

- Empreender acções para implementar uma gestão 
baseada nos processos, agregados em torno de 
quatro grandes passos: identificação e sequência 
dos processos; descrição de cada um dos 
processos; acompanhamento e medição para 
conhecer os resultados que se obtém; optimização 
dos processos com base no acompanhamento e na 
medição realizada (eficiência e eficácia). Esta 
abordagem permitirá a organização preparar para 
um sistema de gestão baseado nas normas ISO 
9000, ao mesmo tempo que alinha a sua gestão dos 
processos com os critérios da qualidade total.  

- Promover o envolvimento dos colaboradores e das 
partes interessadas externas no desenvolvimento de 
processos-chave. A liderança assume aqui um papel 
determinante em promover o surgimento de um 
ambiente que favoreça uma reflexão conjunta, 
através de sessões de brainstorming.   
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1+1+2+1+2+2+2 = 1,7 

              7 

*Ver Glossário.
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CRITÉRIO 5: GESTÃO DOS PROCESSOS E DA MUDANÇA 

Sub-critério 5.2 

Conceito como a organização concebe, gere e melhora os seus processos de modo a 

apoiar e inovar a política e a estratégia definidas, a garantir a plena satisfação e a 

gerar mais-valias para os seus clientes e outras partes interessadas.  

A avaliação deve evidenciar a forma como a organização desenvolve e fornece 

produtos e serviços através do envolvimento dos cidadãos/clientes. 

Exemplos: 
a) Envolver os cidadãos/clientes na 
concepção e melhoria dos serviços 
e dos produtos (ex. inquéritos para 
aferir quais são os serviços e 
produtos desejados e necessários); 
=3 

b) Envolver os cidadãos/clientes, e 
outras partes interessadas, no 
desenvolvimento de padrões de 
qualidade para os serviços, 
produtos e para a informação; =0 

c) Elaborar legislação simples e 
clara utilizando linguagem 
acessível; =0 

d) Envolver os cidadãos/clientes na 
concepção e desenvolvimento de 
canais e fontes de informação; =0 

e) Assegurar informação adequada 
e rigorosa, bem como assistência e 
apoio aos cidadãos/clientes; =3 

f) Promover mecanismos de 
acessibilidade na organização (ex. 
horários flexíveis e documentos em 
formato electrónico e em papel); =3 

g) Promover a comunicação 
electrónica e a interacção com os 
cidadãos/clientes; =3 

h) Desenvolver mecanismos de 
resposta e sistemas de gestão das 
reclamações e dos procedimentos. 
=3 

Iniciativas (evidências): 
a) Os alunos têm representantes no Conselho 
Pedagógico e neste órgão são envolvidos no 
processo de concepção e melhoria de 
produtos/serviços: calendário escolar; calendário de 
exames; participação nas comissões de auto -
avaliação dos cursos. (Regulamento do Conselho 
Pedagógico, actas das reuniões)   

a) O horário da biblioteca foi alargado por sugestão 
apresentada pelos alunos. (acta do Conselho 
Pedagógico; horário da biblioteca) 

a) A Associação de Estudantes participou nas 
reuniões de definição dos conteúdos do projecto 
“campus virtual”. (convocatórias da reunião; notas da 
reunião) 

a) No âmbito do processo de AA através da CAF, 
aplicou-se um questionário de satisfação para 
cidadão/cliente (alunos) e para serviços/cliente 
(docentes, directores de curso, coordenadores de 
grupos disciplinares, presidentes do conselho 
pedagógico e conselho científico, outros serviços do 
IPCA – biblioteca, serviços centrais (departamento 
financeiro e contabilístico; jurídico; gabinete de 
comunicação e imagem; centro de informática; 
serviço de acção social; escola superior de 
tecnologia; serviços académicos; gabinete de apoio 
ao aluno). Em termos muito globais, a generalidade 
dos inquiridos considera que nunca foram 
questionados sobre o tipo de serviços/produtos 
desejados – ver resultados dos inquéritos. Ainda no 
âmbito deste processo, os inquiridos apresentaram 
algumas sugestões de melhoria relativos aos serviços 
e produtos. (questionários, e-mail; Relatório de AA 
Organizacional dos SAESG – Resultados de 
Aplicação dos Questionários de Satisfação para 
Cidadãos/Clientes e Serviços/Clientes) 

b) Não se registam iniciativas.  

c) Os SAESG elaboram as seguintes propostas de 
regulamentos: regulamento especial de frequência; 
regulamento de consultas de provas; regulamento da 
ESG; RIAPA. (Propostas de regulamento da ESG, 
regulamento especial de frequência; regulamento de 
consultas de provas; RIAPA apresentadas à Direcção 
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da ESG) 

c) Os SAESG já foram responsáveis pelos seguintes 
processos: editais (abertura de concurso para o 2º 
ciclo; abertura de concurso para pessoal docente) 

d) Os representantes dos alunos no Conselho 
Pedagógico (órgão onde os alunos têm a 
oportunidade de participarem na concepção e 
desenvolvimento de canais e fontes de informação) 
apresentaram, em Novembro de 2004, uma proposta, 
aceite e implementada, de definição do canal para 
procederem à inscrição em exames. (Acta do 
Conselho Pedagógico) 

e) Ao nível da prestação de informação, bem como 
da assistência e apoio, o atendimento aos alunos é 
feito através dos seguintes meios, consoante os 
assuntos: presencial (recepção da ESG); e-mail; 
placares informativos, informação na Internet; 
reuniões com as direcções de curso; reuniões do 
Conselho Pedagógico; reuniões com o Director da 
ESG. (e-mail; agenda do director; requerimentos; 
convocatórias reuniões de direcção de curso; 
convocatórias das reuniões do Conselho Pedagógico; 
actas das reuniões do Conselho Pedagógico) 

e) No âmbito do processo de AA através da CAF, 
aplicou-se um questionário de satisfação para 
cidadão/cliente (alunos) e obteve-se os seguintes 
resultados relativos aos indicadores relacionados 
com este exemplo: indicador “modo de prestação do 
atendimento na recepção” – 17% dos alunos 
inquiridos consideram-se muito satisfeitos, 38% 
satisfeitos, 37% nem satisfeitos nem insatisfeitos, 4% 
insatisfeitos e 4% não responderam; indicador 
informação disponível nos placares de curso” – 8% 
muito satisfeitos, 38% satisfeitos, 29% nem satisfeitos 
nem insatisfeitos, 21% insatisfeitos e 4% muito 
insatisfeitos; indicador “tempo de resposta às 
solicitações” – 4% muito satisfeitos, 29% satisfeitos, 
43% nem satisfeitos nem insatisfeitos, 8% 
insatisfeitos, 8% muito insatisfeitos e 8% não 
responderam; indicador “cortesia e igualdade no 
atendimento” – 8% muito satisfeito, 54% satisfeito, 
21% nem satisfeito nem insatisfeito e 17% 
insatisfeito; indicador “simplificação dos formulários” – 
4% muito satisfeitos, 58% satisfeitos, 25% nem 
satisfeitos nem insatisfeitos e 13% insatisfeitos; 
indicador “clareza da informação” – 4% muito 
satisfeitos, 50% satisfeitos, 33% nem satisfeitos nem 
insatisfeitos e 13% insatisfeitos. (Relatório de AA 
Organizacional dos SAESG – Resultados de 
Aplicação dos Questionários de Satisfação para 
Cidadãos/Cientes e Serviços/Clientes) 

e) Os alunos são acompanhados e apoiados no 
processo de realização estágio curricular: procura de 
local de estágio, organização do processo; avaliações 
intercalares; orientações e outras dificuldades 
sentidas. (Regulamento de Estágio; convocatórias 
das reuniões com o Gabinete de Apoio ao Estudante 
e respectivas direcções de curso; convocatórias para 
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reuniões com as direcções de curso) 

e) Em parceria com o GAE os alunos são apoiados 
na elaboração de currículos, cartas de apresentação 
para oferta de emprego; técnicas de procura de 
emprego. Nesse sentido, a ESG, através do 
envolvimento das direcções de curso e do GAE, em 
Maio de 2005 organizou um workshop sobre 
“Técnicas de procura de emprego, elaboração de 
currículos e preparação para entrevistas”. (plano de 
actividades do GAE; e-mail; cartaz; folha de 
presenças, fotografias) 

e) Realizam-se várias reuniões com os alunos para 
tratar do processo de estágio, bolsas de mobilidade; 
estágios financiados pelo Prodep; orientações para a 
elaboração dos estágios. Normalmente, estas 
actividades resultam do trabalho em rede entre a 
técnica dos serviços administrativos responsável 
pelos programas, o GAE e as direcções de curso. 
(convocatórias das reuniões; memorandos das 
reuniões) 

e) Existem aulas livres de matemática, para colmatar 
as dificuldades sentidas pelos alunos. (distribuição do 
serviço docente; cartazes; despacho da direcção) 

e) Está em fase de candidatura um conjunto de 
cursos extracurriculares em áreas determinantes para 
a aprendizagem e aquisição de novas competências 
por parte dos alunos, nomeadamente sobre o 
empreendedorismo. (despacho e orientações da 
direcção da ESG; reuniões entre a direcção e a 
técnica dos serviços administrativos responsável por 
esta área de intervenção; candidatura) 

e) Os alunos, bem como os colaboradores do IPCA, 
docentes e não docentes, têm à sua disposição um 
conjunto de serviços sociais e de saúde, 
nomeadamente: gabinete de apoio psicológico e 
gabinete médico (medicina do trabalho e clínica 
geral). (serviços prestados pelo Serviço de Acção 
Social; e-mail; cartazes) 

f) Os SAESG estão abertos todos os dias da semana, 
entre as 8h30 e as 19h00, e ao sábado, entre as 
9h00 às 13h00. (horário de funcionamento da ESG) 

f) A ESG funciona em horário alargado: das 8h30 às 
24h00 e com acesso às salas de informática; ao 
sábado: das 9h00 às 20h00 e com acesso às salas 
de informática. (horário de funcionamento da ESG e 
salas de informática) 

f) Todos os documentos e informação relevante para 
os alunos estão disponíveis em formato electrónico 
na página do IPCA: regulamentos, calendários 
escolares, mapas de exames; e-mail dos docentes; 
algumas páginas de disciplina; estrutura curricular 
dos cursos; condições de acesso à frequência dos 
cursos ministrados; realização de eventos; contactos 
gerais da instituição. (website do IPCA: www.ipca.pt) 

f) A ESG oferece cursos de graduação em regime 
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nocturno. (Cursos de Contabilidade e Fiscalidade) 

f) No âmbito da aplicação dos questionários de 
satisfação para cidadão/cliente (alunos) relativamente 
a este exemplo obtiveram-se os seguintes resultados: 
indicador “ horários escolares” – 54% dos alunos 
inquiridos estão satisfeitos, 29% nem satisfeitos nem 
insatisfeitos, 13% insatisfeitos e 4% muito 
insatisfeitos; indicador “ horário de atendimento na 
recepção” – 25% muito satisfeitos, 46% satisfeitos, 
21% nem satisfeitos nem insatisfeitos e 8% 
insatisfeitos; indicador “ informação on-line disponível 
no website” – 38% satisfeitos, 50% nem satisfeitos 
nem insatisfeitos, 4% insatisfeitos e 8% muito 
insatisfeitos; indicador “ variedade de formulários 
disponíveis no website” – 37% satisfeitos, 29% nem 
satisfeitos nem insatisfeitos, 17% insatisfeitos, 13% 
muito insatisfeitos e 4% não responderam; indicador 
“sistemas automatizados e interactivos de divulgação 
das actividades” – 8% muito satisfeitos, 46% 
satisfeitos, 29% nem satisfeitos nem insatisfeitos e 
17% insatisfeitos. (Relatório de AA Organizacional 
dos SAESG – Resultados de Aplicação dos 
Questionários de Satisfação para Cidadãos/Cientes e 
Serviços/Clientes) 

g) Todos os alunos têm uma conta de e-mail da ESG, 
sendo esta uma das formas mais relevantes de 
comunicação com os alunos: eventos, exames, etc. 
(listagem das conta de e-mail dos alunos).  

g) Todos os serviços e todos os colaboradores 
internos da ESG dispõem de conta de e-mail. 
(listagem dos endereços electrónicos dos diferentes 
serviços internos e colaboradores) 

g) Alguns serviços/clientes internos da ESG 
contactam os serviços administrativos através do 
Messenger. (contactos do Messenger) 

g) No âmbito da aplicação dos questionários de 
satisfação para cidadão/cliente (alunos) relativamente 
a este exemplo obtiveram-se os seguintes resultados: 
indicador “serviços disponíveis on-line” – 4% dos 
alunos inquiridos estão muito satisfeitos, 42% 
satisfeitos, 21% nem satisfeitos nem insatisfeitos, 
25% insatisfeitos e 8% muito insatisfeitos; indicador 
“contacto por via electrónica” – 4% muito satisfeitos, 
51% satisfeitos, 33% nem satisfeitos nem 
insatisfeitos, 8% insatisfeitos e 4% não responderam; 
indicador “modo de divulgação dos horários de 
atendimento dos docentes” – 4% muito satisfeitos, 
38% satisfeitos, 46% nem satisfeitos nem 
insatisfeitos, 4% insatisfeitos, 4% muito insatisfeito e 
4% não responderam; indicador “modo de divulgação 
das pautas das classificações dos exames” – 4% 
muito satisfeitos, 46% satisfeitos, 17% nem satisfeitos 
nem insatisfeitos, 25% insatisfeitos e 8% muito 
insatisfeitos. (Relatório de AA Organizacional dos 
SAESG – Resultados de Aplicação dos Questionários 
de Satisfação para Cidadãos/Cientes e 
Serviços/Clientes) 
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h) Existe livro de reclamações. (livro de 
reclamações).  

h) Todos os requerimentos apresentados pelos 
alunos são respondidos, por escrito e enviados para 
casa. (procedimento para requerimentos 
apresentados pelos alunos) 

h) No âmbito da aplicação dos questionários de 
satisfação para cidadão/cliente (alunos) relativamente 
a este exemplo obtiveram-se os seguintes resultados: 
indicador “resposta às solicitações por correio 
electrónico” – 8% dos alunos inquiridos estão muito 
satisfeitos, 43% satisfeitos, 33% nem satisfeitos nem 
insatisfeitos, 8% insatisfeitos e 8% muito insatisfeitos. 
(Relatório de AA Organizacional dos SAESG – 
Resultados de Aplicação dos Questionários de 
Satisfação para Cidadãos/Cientes e 
Serviços/Clientes) 

h) Está em fase de implementação de um Manual de 
Funções e de Procedimentos dos Serviços 
Administrativos da ESG. (documentos de trabalho: 
doc 1: o que faço? doc 2: Como faço? doc 3: como 
comunico?)  

 

Pontos fortes: 
 
Os serviços administrativos da ESG 
estão abertos todos os dias da semana 
entre as 8h30 e as 19h00 e ao sábado 
das 9h00 às 13h00. 

Horário alargado de funcionamento da 
ESG, nomeadamente o acesso à sala 
de informática.  

A existência de cursos em regime pós-
laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de melhoria:  
 

Elaborar a “Carta da Qualidade” da ESG e 
evidenciar, nesse documento, os compromissos 
públicos assumidos voluntariamente pela ESG para 
com os seus cidadãos/clientes.  

Desenvolver, aplicar, gerir a avaliar uma base de 
dados de sugestões e comentários dos clientes 
(internos e externos). Fomentar uma política de 
envolvimento de todas as partes interessadas na 
redefinição do conceito de serviço/produto, bem 
como na melhora da sua prestação.  

Desenvolver padrões de qualidade para os serviços, 
produtos e para a informação, através do 
envolvimento dos cidadãos/clientes e outras partes 
interessadas.  

Aplicar inquéritos para aferir quais são os serviços e 
produtos a melhorar e necessários para a satisfação 
completa dos alunos.  

No âmbito do processo de AA através da CAF, 
aplicou-se um questionário de satisfação para 
cidadão/cliente (alunos) e obteve-se as seguintes 
sugestões de melhoria relacionada com este critério 
em análise:  

Exemplo e): melhorar a harmonização da 
informação veiculada sobre determinado evento 
ou situação; aumentar a manifestação de boa 
vontade no apoio à resolução de situações 
problemáticas; demonstrar mais simpatia (no 
atendimento; afixar nos placares de curso a 
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Pontuação: 

 

3+0+0+0+3+3+3+3 = 1,9 

              8 

 

informação com antecedência (realização de 
eventos e outros assuntos); afixar nos placares 
de curso as datas de reposição de aulas, as 
aulas extras e outras informações relacionadas 
com o normal funcionamento das aulas e que 
sejam relevantes para os alunos; colocar mais 
placares informativos noutros locais da ESG; 
diminuir os prazos de resposta às solicitações 
apresentadas pelos alunos; privilegiar o 
adequado esclarecimento de todas as questões 
colocadas pelos alunos; simplificar e actualizar 
os formulários; melhorar a coerência e a 
facilidade de comunicação da informação entre 
os diferentes serviços, de modo a evitar 
informação contraditória sobre o mesmo assunto, 
entre os mesmos;  

Exemplo f): tornar os horários escolares mais 
flexíveis: ter aulas às sextas-feiras, em vez de ter 
nos restantes dias da semana entre as 8h30 e as 
18h00; respeitar a regra pedagógica de 
existências de intervalos entre duas aulas 
consecutivas; alargar o período de 
funcionamento ao sábado, antes das épocas de 
exame; promover a divulgação no website de 
todos os eventos realizados no IPCA; tornar a 
informação de divulgação dos cursos de 
graduação e pós-graduação no website mais 
apelativa; disponibilizar no website o horário de 
atendimento de todos os docentes durante todo o 
ano lectivo; promover uma maior divulgação das 
actividades realizadas através dos meios de 
comunicação social de incidência local e 
regional; aumentar os locais físicos de 
distribuição e fixação dos cartazes de divulgação 
de eventos e outro tipo de informação;  

Exemplo g): consultar as pautas de avaliação 
através do website do IPCA, criando, nesse 
sentido, os mecanismos necessários para 
salvaguardar os direitos dos alunos; solicitar a 
todos os docentes a criação uma página web da 
disciplina disponibilizando, desta forma, entre 
outros, os seguintes conteúdos: programa da 
disciplina, conteúdos programáticos, horário de 
atendimento, fórum de discussão, material de 
apoio e sebentas; afixar desde o início semestre 
o horário de atendimento dos docentes; 
disponibilizar no website do IPCA os horários de 
atendimento dos docentes, durante todo o ano 
lectivo; divulgar as pautas de avaliação através 
da Internet, mantendo a privacidade dos alunos, 
através da utilização de palavra-chave.  
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CRITÉRIO 5: GESTÃO DOS PROCESSOS E DA MUDANÇA 

Sub-critério 5.3 

Conceito como a organização concebe, gere e melhora os seus processos de modo a 

apoiar e inovar a política e a estratégia definidas, a garantir a plena satisfação e a 

gerar mais-valias para os seus clientes e outras partes interessadas.  

A avaliação deve evidenciar a forma como a organização planeia e gere a 

modernização e a inovação. 

Exemplos: 
a) Monitorizar permanentemente os 

indícios internos para a mudança 
(ex. tendência para determinados 
erros, crescente volume das 
reclamações), e as pressões 
externas no sentido da 
modernização e inovação; =0 

b) Realizar acções de benchmarking 
para impulsionar melhorias; =2 

c) Equilibrar a utilização das 
abordagens top-down* e bottom-up* 
quando lida com mudanças na 
organização; =2 

d) Analisar os riscos e identificar os 
factores críticos de sucesso; =2 

e) Dirigir o processo de mudança 
eficientemente (ex. utilização de 
benchmarks (indicadores), grupos 
de acompanhamento, relatórios de 
acompanhamento*); =2 

f) Debater com todos os parceiros as 
mudanças planeadas e em 
execução, tal como com as 
associações representativas; =2 

g) Afectar os recursos necessários 
para concluir o processo de 
mudança; =2 

h) Avaliar e conduzir os processos de 
mudança. =2 

Iniciativas (evidências): 
 
a) Não se registam iniciativas.   

b) Visita ao Instituto Superior de Engenharia do Porto 
(Instituto Politécnico do Porto) para conhecer o seu 
processo de certificação de qualidade dos serviços. 
(marcação da visita; agenda da visita; relatório da 
visita) 

c) Os SAESG apresentaram uma proposta de 
documento para registar e apresentar à Direcção da 
ESG propostas de melhoria de serviço/produtos, 
tendo a mesma sido aceite - abordagens bottom-up. 
(proposta de documento; ofício) 

c) Os colaboradores dos SAESG são incentivados por 
parte da Direcção a apresentar sugestões de 
melhoria dos serviços - abordagens bottom-up. 
(reuniões formais e informais; documentos com 
propostas de melhoria) 

c) O Director da ESG definiu um cronograma de 
acção que serve de base de apoio à implementação 
de um conjunto de actividades definidas no programa 
de actividades direccionadas para fomentar a 
mudança organizacional - abordagens top-down. 
(plano de actividades; documento com a definição 
dos objectivos estratégicos) 

d) A aplicação da metodologia de auto-avaliação 
CAF. (relatório intercalar de auto-avaliação dos 
serviços administrativos da ESG através da aplicação 
da CAF) 

d) O Director da ESG promove reuniões com as 
diferentes partes interessadas (alunos, colaboradores 
não docentes, colaboradores docentes e outros 
parceiros externos) com o objectivo de determinar os 
factores críticos de sucesso e analisar os riscos. 
(agenda; convocatórias das reuniões)  

e) Constituição da equipa CAF para implementar um 
projecto-piloto de auto-avaliação organizacional dos 
serviços administrativos. (comunicação de serviço 
interna informando o início da implementação da 
CAF; acções de informação; acções de 
sensibilização; cartaz informativo; e-mail) 
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e) Com o objectivo de operacionalizar a estratégia 
definida para 2005 no Plano de Actividades da ESG, 
a Direcção da ESG constituiu diferentes grupos de 
trabalho. (organograma científico-pedagógico; 
despacho/orientações da direcção) 

f) O Director da ESG promove encontros formais e 
informais com as diferentes partes interessadas 
(alunos, colaboradores não docentes, colaboradores 
docentes e outros parceiros externos) para debater as 
mudanças planeadas e em execução. (agenda; 
convocatórias das reuniões) 

f) A Direcção da ESG, mediante solicitação dos 
alunos, por um lado, e atendendo à oportunidade e 
pertinência do tema, organizou um Seminário sobre o 
processo de Bolonha, convidando, nesse sentido, os 
responsáveis pela implementação das orientações de 
Bolonha no Instituto Politécnico do Porto. (seminário; 
cartaz; e-mail; documentação fornecida) 

g) A formalização da equipa CAF. (despacho e 
reconhecimento formal da equipa) 

g) Para dinamizar e apoiar o processo de mudança 
organizacional no caminho da melhoria contínua, foi 
criado, ao nível dos serviços centrais, o DQMC do 
IPCA. (Circular informativa do Presidente do IPCA; 
sessão de apresentação do Departamento de 
Qualidade e Melhoria Contínua; folha de presenças) 

h) A aplicação da CAF. (grelhas de auto-avaliação e 
Relatório Intercalar de AA Organizacional dos SAESG 
através da aplicação da CAF) 

Pontos fortes: 
 
O auto-diagnóstico 

organizacional através da metodologia 
CAF. 

 
 
 
 
 
 
 

Pontuação: 

 

0+2+2+2+2+2+2+2 = 1,8 

               8 

Oportunidades de melhoria:  
Monitorizar permanentemente os indícios internos 
para a mudança e pressões externas no sentido da 
modernização e inovação.  

Assumir um novo papel no que se refere à 
inovação: inovar nas políticas, inovar nos 
processos de formulação das políticas e adoptar 
políticas para fomentar a inovação e a sua difusão. 

Promover uma cultura de organização inovadora e 
difundir e partilhar esses valores organizacionais 
com todas as diferentes partes interessadas: 
flexibilidade; recurso a especialistas para 
desenvolver programas de formação; gerir o 
conhecimento para criar novos saberes; criar 
equipas para o desenvolvimento de projectos; 
adoptar uma postura de adaptação mútua como 
mecanismos de coordenação; existência de vários 
responsáveis que actuam como elos de ligação em 
lugares de coordenação funcional e de projectos.  

Conhecer as barreiras à inovação e formular uma 
estratégia, uma abordagem para as ultrapassar: 1) 
identificação das barreiras; 2) geração de 
possibilidades; 3) incubação e experimentação; 4) 
reprodução e ampliação; 5) analisar e aprender.  

*Ver Glossário
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 5 

 

 

 

 

 

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO 

Sub-critério 5.1 1,7 

Sub-critério 5.2 1,9 
Total da pontuação dos sub-critérios29 

Sub-critério 5.3 1,8 

5,4 

Média da pontuação dos sub-critérios 30 5,4/3 = 1,8 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MEIOS 

0. Nenhuma evidência ou apenas evidencia de uma iniciativa sem expressão. 
1. Iniciativa planeada - P (plan). 
2. Iniciativa planeada e implementada – D (do). 
3. Iniciativa planeada, implementada e avaliada – C (check). 
4. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados 

retirados de acções de benchmarking e ajustada em conformidade – A (act).  
5. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados 

retirados de acções de benchmarking e ajustada e integrada completamente na 
organização. 

 

                                                 
29 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 5.1+5.2+5.3 

30 Média dos sub-critérios. Ex.: 3
3.52.51.5 ++  
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CRITÉRIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS 

CIDADÃOS/CLIENTES* 

Sub-critério 6.1 

Conceito: que resultados a organização atinge em relação à satisfação dos seus 

clientes internos e externos. 

A avaliação deve ter em conta os resultados que a organização atingiu com os 

seus esforços para conhecer as necessidades e expectativas dos 

cidadãos/clientes, através de resultados de avaliações da satisfação dos 

cidadãos/clientes. 

Exemplos: 

a) Resultados relativos à 

imagem global da organização: =1 

 Nível de satisfação global com o 
desempenho da organização; 
cortesia e igualdade do tratamento; 
receptividade e atitudes pró-activas; 
flexibilidade e autonomia para 
resolver as situações individuais; 
abertura à mudança; procura de 
sugestões e recolha de ideias para a 
melhoria contínua; impacto da 
organização na qualidade de vida 
dos cidadãos/clientes. 

b) Resultados relativos ao 

envolvimento dos cidadãos/clientes: =1
 Esforços para envolver os 

cidadãos/cientes na concepção dos 
produtos e serviços e no processo 
de tomada de decisão. 

c) Resultados relativos à 

acessibilidade: =1 

 Horários de abertura e tempos de 
espera; quantidade e qualidade da 
informação disponível, acessível e 
transparente; esforços 
desenvolvidos para a simplificação 
administrativa e para a utilização de 
uma linguagem simples; localização 
do serviço (proximidade de 
transportes públicos, facilidades de 
estacionamento, etc.). 

d) Resultados relativos aos 

produtos e serviços: =1 

 Compromissos assumidos com o 
cidadão/cliente através de padrões 

Resultados (evidências): 

 

a) Todos os anos aplicam-se questionários de 
avaliação da organização (apoio administrativo da 
ESG), mas os dados não são tratados.  

a) No âmbito do processo de AA através da CAF 
aplicou-se um questionário de satisfação para 
cidadão /cliente (alunos) cujos resultados 
relacionados com a imagem global da organização 
foram os seguintes:  

- indicador “aplicação de medidas 
correctivas em função das sugestões e 
reclamações dos alunos”: 4% dos alunos 
inquiridos consideram-se muito satisfeitos; 29% 
satisfeitos; 38% nem satisfeitos nem insatisfeitos; 
17% insatisfeitos; 4% muito insatisfeitos e 8% não 
responderam;  

- indicador “pedidos de audiência”: 4% dos 
alunos inquiridos estão muito satisfeitos; 17% 
satisfeitos; 58% nem satisfeitos nem insatisfeitos e 
21% não responderam;  

- indicador “satisfação global com o 
desempenho dos SAESG”: 4% muito satisfeitos; 
46% satisfeitos; 42% nem satisfeitos nem 
insatisfeitos e 8% insatisfeitos.  

b) No âmbito do processo de AA através da CAF 
aplicou-se um questionário de satisfação para 
cidadão /cliente (alunos) cujos resultados relativos 
ao envolvimento dos cidadãos/clientes foram os 
seguintes:  

- indicador “envolvimento dos alunos na 
concepção dos produtos e serviços e no processo 
de tomada de decisão”: 4% dos alunos inquiridos 
estão muito satisfeitos; 17% satisfeitos; 38% nem 
satisfeitos nem insatisfeitos; 29% insatisfeitos; 4% 
muito insatisfeitos e 8% não responderam;  

- indicador “ incentivos aos alunos para se 
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de qualidade, cartas da qualidade ou 
carta do cidadão; tempo de resposta 
às solicitações; qualidade no 
atendimento. 

organizarem”: 13% muito satisfeitos; 13% 
satisfeitos; 54% nem satisfeitos nem insatisfeitos; 
8% insatisfeitos; 4% muito insatisfeitos e 8% não 
responderam;  

- indicador “alguma vez foi questionado 
sobre o tipo de serviço/produto desejado”: 25% 
dos inquiridos responderam que sim e 75% 
responderam que não.  

c) No âmbito do processo de AA através da CAF 
aplicou-se um questionário de satisfação para 
cidadão /cliente (alunos) cujos resultados relativos 
à acessibilidade foram os seguintes:  

- indicador “informação disponível nos 
placares de curso”: 8% dos inquiridos estão muito 
satisfeitos; 38% satisfeitos; 29% nem satisfeitos 
nem insatisfeitos; 21% insatisfeitos e 4% muito 
insatisfeitos;  

- indicador “simplificação dos formulários 
(clareza da linguagem, acessibilidade e facilidade 
de preenchimento)”: 4% dos inquiridos 
consideram-se muito satisfeitos; 58% satisfeitos; 
25% nem satisfeitos nem insatisfeitos e 13% 
insatisfeitos;  

- indicador “clareza da informação”: 4% dos 
inquiridos estão muito satisfeitos; 50% satisfeitos; 
33% nem satisfeitos nem insatisfeitos e 13% 
insatisfeitos;  

- indicador “horário de atendimento na 
recepção”: 25% muito satisfeitos; 46% satisfeitos; 
21% nem satisfeitos nem insatisfeitos e 8% 
insatisfeitos;  

- indicador “localização (proximidade de 
transportes públicos e estacionamento)”: 13% 
estão satisfeitos; 29% nem satisfeitos nem 
insatisfeitos; 33% insatisfeitos; 21% muito 
insatisfeitos e 4% não responderam;  

- indicados “serviços disponíveis on-line”: 
4% muito satisfeitos; 42% satisfeitos; 21% nem 
satisfeitos nem insatisfeitos; 25% insatisfeitos e 
8% muito insatisfeitos;  

- indicador “ informação on-line disponível 
no website”: 38% estão satisfeitos; 50% nem 
satisfeitos nem insatisfeitos; 4% insatisfeitos e 8% 
muito insatisfeitos;  

- indicador “contacto por via electrónica”: 4% 
dos inquiridos estão muito satisfeitos; 51% 
satisfeitos; 33% nem satisfeitos nem insatisfeitos; 
8% insatisfeitos e 4% não responderam;  

- indicador “variedade de formulários 
disponíveis no website”: 37% estão satisfeitos; 
29% nem satisfeitos nem insatisfeitos; 17% 
insatisfeitos; 13% muito insatisfeitos e 4% não 
responderam;  

- indicador “sistemas automatizados e 
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interactivos de divulgação das actividades”: 8% 
estão muito satisfeitos; 46% satisfeitos; 29% nem 
satisfeitos nem insatisfeitos e 17% insatisfeitos.  

d) No âmbito do processo de AA através da CAF 
aplicou-se um questionário de satisfação para 
cidadão /cliente (alunos) cujos resultados relativos 
aos produtos e serviços foram os seguintes:  

- indicador “modo de prestação do 
atendimento na recepção”: 17% dos alunos 
inquiridos estão muito satisfeitos; 38% satisfeitos; 
37% nem satisfeitos nem insatisfeitos; 4% 
insatisfeitos e 4% não responderam;  

- indicador “ horários escolares”: 54% estão 
satisfeitos; 29% nem satisfeitos nem insatisfeitos; 
13% insatisfeitos e 4% muito insatisfeitos;  

- indicador “salas de aula (espaço, 
equipamento e luminosidade)”: 4% dos inquiridos 
estão muito satisfeitos; 37% satisfeitos; 33% nem 
satisfeito nem insatisfeito; 13% insatisfeito e 13% 
muito insatisfeitos;  

- indicador “tempo de resposta às 
solicitações”: 4% estão muito satisfeitos; 29% 
satisfeitos; 43% nem satisfeitos nem insatisfeitos; 
8% insatisfeitos; 8% muito insatisfeitos e 8% não 
responderam;  

- indicador “cortesia e igualdade no 
atendimento”: 8% dos inquiridos estão muito 
satisfeitos; 54% satisfeitos; 21% nem satisfeitos 
nem insatisfeitos e 17% insatisfeitos;  

- indicador “atendimento telefónico”: 21% 
dos alunos inquiridos estão muito satisfeitos; 33% 
satisfeitos; 34% nem satisfeitos nem insatisfeitos; 
4% insatisfeitos e 8% não responderam;  

- indicador “respostas às solicitações por 
correio electrónico”: 8% dos alunos inquiridos 
estão muito satisfeitos; 43% satisfeitos; 33% nem 
satisfeitos nem insatisfeitos; 8% insatisfeitos e 8% 
não responderam;  

- indicador “tempo de resposta às 
reclamações”: 13% dos alunos inquiridos estão 
muito satisfeitos; 13% satisfeitos; 54% nem 
satisfeitos nem insatisfeitos; 8% insatisfeitos; 4% 
muito insatisfeitos e 8% não responderam;  

- indicador “tempo de resposta aos 
requerimentos”: 8% dos alunos inquiridos estão 
muito satisfeitos; 21% satisfeitos; 33% nem 
satisfeitos nem insatisfeitos; 21% insatisfeitos; 4% 
muito insatisfeitos e 13% não responderam;  

- indicador “modo de divulgação dos 
horários de atendimento dos docentes”: 4% dos 
alunos inquiridos estão muito satisfeitos; 38% 
satisfeitos; 46% nem satisfeitos nem insatisfeitos; 
4% insatisfeitos; 4% muito insatisfeitos e 4% não 
responderam;  
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- indicador “modo de divulgação das pautas 
das classificações dos exames”: 4% dos alunos 
inquiridos estão muito satisfeitos; 

- 46% satisfeitos; 17% nem satisfeitos nem 
insatisfeitos; 25% insatisfeitos e 8% muito 
insatisfeitos.  

Pontos fortes: 

 

Nada de paradigmático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de melhoria: 

 

- Considerando a medição da satisfação do cliente 
um desafio que só muito recentemente se coloca às 
organizações públicas, importa formular um 
conjunto de recomendações gerais (guia) que visam 
reunir as condições necessárias ao 
desenvolvimento eficaz de inquéritos à satisfação 
dos clientes.  

- Elaborar um estudo sobre a satisfação do 
cidadão/cliente. Para o efeito, dever-se-á analisar 
a metodologia a utilizar, conciliando os dispositivos 
de cariz mais quantitativo (inquéritos, sondagens, 
questionários distribuídos nos locais de 
atendimento) e qualitativo (grupos de discussão; 
fichas de comentários). Contudo, 
independentemente da metodologia utilizada, a 
avaliação da satisfação do cliente tem como 
principal objectivo a identificação e medição da 
distância que separa as suas expectativas e o nível 
do serviço que eles consideram ter recebido 
(percepção). Este conhecimento é indispensável 
para que a liderança possa dar instruções sobre as 
metas para os produtos (output) e os resultados 
(outcomes) de forma a equilibrar as necessidades e 
as expectativas dos cidadãos/clientes da 
organização.  

- No âmbito do processo de AA através da CAF 
aplicou-se um questionário de satisfação para 
cidadão /cliente (alunos) onde foram apresentadas 
as seguintes sugestões de melhoria:  

- imagem global da organização: melhorar a 
comunicação entre serviços e funcionários de modo 
a evitar a ocorrência de erros; analisar e 
implementar as sugestões apresentadas pelos 
alunos; divulgar as conclusões da implementação 
da CAF nos SAESG; alargar o horário de 
atendimento dos SAESG para os alunos que 
frequentam o regime pós-laboral;  

- envolvimento dos cidadãos/clientes: 
envolver os alunos na promoção e organização de 
actividades de carácter extracurricular;  

- acessibilidade: afixar a informação com 
antecedência (realização de eventos e outros 
assuntos); afixar nos placares as datas de 
reposição de aulas, as aulas extras e outras 
informações relacionadas com o normal 
funcionamento das aulas e que sejam relevantes 
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Pontuação: 

 

1+1+1+1 = 1 

     4 

 

para os alunos; colocar mais placares informativos 
noutros locais da ESG; afixar somente informação 
que seja do interesse do aluno; simplificar e 
actualizar os formulários; alargar o período de 
funcionamento da recepção da ESG ao sábado, 
antes da época de exames; criar mais parques de 
estacionamento; reivindicar transportes públicos 
para os alunos que frequentam o regime pós-
laboral; consultar as pautas de avaliação através do 
website do IPCA, criando, nesse sentido, os 
mecanismos necessários para salvaguardar os 
direitos e interesses dos alunos; solicitar a todos os 
docentes a criação uma página web da disciplina 
disponibilizando, desta forma, entre outros, os 
seguintes conteúdos: programa da disciplina, 
conteúdos programáticos, horário de atendimento, 
fórum de discussão, material de apoio e sebentas; 
promover a divulgação de todos os eventos 
realizados no IPCA; tornar a informação de 
divulgação dos cursos de graduação e pós-
graduação mais apelativa; disponibilizar o horário 
de atendimento de todos os docentes durante todo 
o ano lectivo; promover uma maior divulgação das 
actividades realizadas através dos meios de 
comunicação social de incidência local e regional; 
aumentar os locais físicos de distribuição e fixação 
dos cartazes de divulgação de eventos e outro tipo 
de informação;  

- Produtos e serviços: melhorar a harmonização da 
informação veiculada sobre determinado evento ou 
situação; aumentar a manifestação de boa vontade 
no apoio à resolução de situações problemáticas; 
demonstrar mais simpatia; tornar os horários 
escolares mais flexíveis: ter aulas às sextas-feiras, 
em vez de ter nos restantes dias da semana entre 
as 8h30 e as 18h00; respeitar a regra pedagógica 
de existências de intervalos entre duas aulas 
consecutivas, pois caso contrário torna-se 
prejudicial em termos de capacidade de 
concentração do aluno; colocar mais mesas nas 
salas de aulas; renovar o equipamento informático 
(existe equipamento obsoleto e algum 
constantemente avariado; nos PC´s de trabalho 
faltam aplicações necessárias; o equipamento 
informático deveria ser revisto, pois não serve para 
determinadas disciplinas; os computadores de apoio 
aos videoprojectores devem ser mais completos a 
nível de software); diminuir os prazos de resposta 
às solicitações apresentadas pelos alunos; 
privilegiar o adequado esclarecimento de todas as 
questões colocadas pelos alunos; reencaminhar as 
chamadas para as pessoas indiciadas, o que 
implica um conhecimento global, mas concreto, 
sobre todos os serviços prestados; diminuir o tempo 
de resposta às reclamações; estabelecer prazos 
mínimos de resposta aos requerimentos; afixar 
desde o início semestre o horário de atendimento 
dos docentes; disponibilizar no website do IPCA os 
horários de atendimento dos docentes, durante todo 
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o ano lectivo. 
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CRITÉRIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS 

CIDADÃOS/CLIENTES 

Sub-critério 6.2 

Conceito: que resultados a organização atinge em relação à satisfação dos seus 

clientes internos e externos. 

A avaliação deve ter em conta os resultados que a organização atingiu com os 

seus esforços para conhecer as necessidades e expectativas dos 

cidadãos/clientes, através de indicadores das medidas orientadas para os 

cidadãos/clientes. 

Exemplos: 

a) Resultados relativos à 

imagem global da organização: =0 

 Número de reclamações; 
quantidade de acções desenvolvidas 
para melhorar a confiança do público 
na organização e nos seus serviços 
ou produtos; tempo de resposta às 
reclamações; número de 
intervenções do provedor de justiça; 
tempo de resposta às solicitações; 
quantidade de acções de formação 
para melhorar a comunicação e o 
tratamento dado aos 
cidadãos/clientes. 

b) Resultados relativos ao 

envolvimento dos cidadãos/clientes: =0
 Quantidade de acções para 

envolver as partes interessadas na 
concepção e prestação dos produtos 
e serviços e/ou na concepção do 
processo de tomada de decisão; 
número de sugestões recebidas e 
adoptadas; quantidade de iniciativas 
implementadas para melhorar, 
através da inovação, a relação com 
o cidadãos/cliente. 

c) Resultados relativos aos 

produtos e serviços: =0 

 Compromissos de qualidade: 
cartas do cidadão ou cartas da 
qualidade; número de produtos 
devolvidos ou serviços prestados 
incorrectamente e/ou que tiveram de 
ser corrigidos; quantidade de acções 
desenvolvidas para melhorar a 
disponibilidade, o rigor e a 
transparência da informação. 

Resultados (evidências): 
 
a) Não se registam resultados.  
 
b) Não se registam resultados.  
 
c) Não se registam resultados. 
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Pontos fortes: 
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Pontuação: 

 

0+0+0 = 0 

    3 

Áreas de melhoria: 
 

- Aplicar questionários aos cidadãos/ clientes.  

- Criar indicadores relativos à imagem global da 
organização: n.º de reclamações; tempo de resposta 
às reclamações; tempo de resposta às solicitações; 
quantidade de acções de formação para melhorar a 
comunicação e o tratamento dados aos 
cidadãos/clientes; quantidade de acções 
desenvolvidas para melhorar a confiança do público 
nos SAESG e nos seus serviços;  

-  Criar indicadores relativos ao envolvimento dos 
cidadãos/clientes: quantidade de acções para 
envolver as partes interessadas na concepção e 
prestação dos produtos e serviços e/ou na 
concepção do processo de tomada de decisão; 
número de sugestões recebidas e adoptadas; 
quantidade de iniciativas implementadas para 
melhorar, através da inovação, a relação com os 
cidadãos/clientes;  

- Criar indicadores relativos aos produtos e serviços: 
compromissos de qualidade (cartas do cidadão ou 
cartas de qualidade); número de produtos 
devolvidos ou serviços prestados incorrectamente 
e/ou que tiveram de ser corrigidos; quantidade de 
acções desenvolvidas para melhorar a 
disponibilidade, o rigor e a transparência da 
informação.  

*Ver Glossário. 
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 6 

 

 

 

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO 

Sub-critério 6.1 1 Total da pontuação dos sub-critérios31 

Sub-critério 6.2 0 
1 

Média da pontuação dos sub-critérios 32 1 / 2 = 0,5 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RESULTADOS 

0 Não há resultados avaliados. 
1. Os resultados chave estão avaliados e demonstram uma tendência estável ou 

negativa. 
2. Os resultados demonstram um progresso modesto. 
3. Os resultados demonstram um progresso substancial. 
4. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os resultados 

obtidos dentro da organização (benchmarking interno). 
5. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os resultados 

obtidos dentro da organização, e com os resultados obtidos por outras 
organizações (benchmarking externo).  
 

                                                 
31 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 6.26.1 +  

32 Média dos sub-critérios. Ex.: 2
.266.1+
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CRITÉRIO 7: RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS 

Sub-critério 7.1 

Conceito: que resultados a organização atinge em relação à satisfação das pessoas. 

A avaliação deve considerar os resultados atingidos pela organização 

relacionados com resultados da satisfação das pessoas e medição da 

motivação. 

Exemplos: 

a) Resultados relativos à 

satisfação global: =0 

 A imagem global da 
organização; o desempenho global 
da organização; a importância do 
papel da organização na sociedade; 
as relações da organização com os 
cidadãos e a sociedade; o nível de 
envolvimento das pessoas na 
organização e na respectiva missão. 

b) Resultados relativos à 

satisfação com a gestão e sistemas de 

gestão: =3 

 A gestão de topo e intermédia da 
organização (aptidão para comunicar 
e conduzir a organização); manual 
de tarefas, sistemas de avaliação do 
pessoal, louvores, objectivos fixados 
e avaliação do desempenho, 
recompensa dos esforços individuais 
e de grupo; a concepção dos 
processos da organização; a postura 
da organização face à mudança e à 
modernização. 

c) Resultados relativos à 

satisfação com as condições de 

trabalho: =1 

 A arquitectura do local de trabalho; 
a atmosfera de trabalho e a cultura 
da organização; actividades 
recreativas; o tratamento de 
questões sociais e ambientais; a 
gestão da igualdade de 
oportunidades e igualdade de 
tratamento na organização; a 
flexibilidade do horário de trabalho e 
a possibilidade de conciliar o 
trabalho com a vida familiar e 
assuntos pessoais; a forma como a 
organização lida com os problemas 
pessoais. 

Resultados (evidências): 

 

a) Não se registam resultados.  

 

b) Através da aplicação do questionário de 
diagnóstico aos colaboradores obtivemos os 
seguintes resultados relativos à liderança (director 
da ESG):  

- lidera através do exemplo: 67% dos colaboradores 
concordam e 33% concordam totalmente.  

- demonstra empenho no processo de mudança: 
78% concordam totalmente e 22% concordam;  

- aceita críticas construtivas: 11% desconhecem 
estas medidas; 11% concordam parcialmente, 55% 
concordam e 22% concordam totalmente;  

- aceita sugestões de melhoria: 89% concordam e 
11% concordam totalmente;  

- estimula a iniciativa das pessoas: 78% 
concordam e 22% concordam totalmente;  

- encoraja a confiança mútua e o respeito: 44% 
concordam e 56% concordam totalmente;  

- assegura o desenvolvimento de uma cultura de 
mudança: 44% concordam e 56% concordam 
totalmente;  

- reconhece e premeia os esforços individuais e 
das equipas: 22% desconhecem a prática destas 
medidas, 34% discordam, 22% concordam 
parcialmente e 22% concordam;  

- adequa o tratamento dado às pessoas, às 
necessidades e às situações em causa: 33% 
concordam parcialmente, 45% concordam e 22% 
concordam totalmente.  

c) Através da aplicação do questionário de 
diagnóstico aos colaboradores obtivemos os 
seguintes resultados relativos à satisfação com as 
condições de trabalho:  

- 78% dos colaboradores consideram que a ESG não 
possui uma política em matéria de higiene e 
segurança no trabalho, enquanto que 22% 
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d) Resultados ao nível da 

motivação e satisfação das pessoas 

com o desenvolvimento da carreira e 

das competências: =1  
 Gestão dos recursos humanos (ex. 

formação e oportunidades de 
carreira); motivação das pessoas; 
conhecimento dos objectivos da 
organização; disponibilidade para 
aceitar mudanças; disponibilidade 
para fazer um esforço suplementar 
em circunstâncias especiais. 

e) Resultados relativos à 

satisfação com: =3 

 O envolvimento nos processos de 
tomada de decisão; o envolvimento 
em actividades de melhoria; os 
mecanismos de consulta e diálogo. 

consideram que possui;  

- 78% dos colaboradores consideram que nos 
Serviços Administrativos da ESG não existem 
barreiras arquitectónicas para a mobilidade de 
pessoas portadoras de deficiência, enquanto que 
22% afirmam que existem.  

- 78% dos colaboradores afirmam que nos Serviços 
Administrativos da ESG não existe um atendimento 
personalizado para pessoas portadoras de 
deficiências, enquanto que 22% afirmam existir esse 
atendimento.  

- quanto à prática de uma política de flexibilidade 
horária, de forma a conciliar a vida profissional e 
familiar, 56% reconhecem a existência dessa política, 
enquanto 44% afirmam que não existe.  

d) Através da aplicação do questionário de 
diagnóstico aos colaboradores obtivemos os 
seguintes resultados relativos à motivação e 
satisfação das pessoas com o desenvolvimento 
da carreira e das competências: 

- 78% dos colaboradores afirmam não existir uma 
política de gestão baseada no planeamento e 
estratégia organizacional, enquanto que 22% têm 
opinião contrária;  

- 56% dos colaboradores consideram que existe um 
plano anual de carências, actuais e futuras, do 
pessoal, tendo em conta as necessidades e 
expectativas das partes interessadas, enquanto 
que 44% emitiram opinião contrária;  

- 56% dos colaboradores afirmam existir uma política 
clara de recrutamento, promoção e avaliação de 
competências, enquanto que 44% têm opinião 
contrária.  

- 78% dos colaboradores afirmam que não existe 
formação para aquisição de novos conhecimento 
e competências, enquanto que 22% têm opinião 
contrária;  

- 89% dos colaboradores afirmam não existir 
formação complementar para actualização de 
conhecimentos e competências, enquanto que 11% 
registam opinião contrária 

- 67% dos colaboradores consideram que não existe 
um plano individual de formação determinado com 
base na negociação e consenso, 22% consideram 
o contrário e 11% não responderam;  

- 56% dos colaboradores afirmam não existir um 
plano de formação, baseado nas necessidades 
pessoais e organizacionais, enquanto que 33% têm 
opinião contrária e 11% não responderam;  

e) Através da aplicação do questionário de 
diagnóstico aos colaboradores obtivemos os 
seguintes resultados relativos à satisfação com 
envolvimento nos processos de tomada de decisão; o 
envolvimento em actividades de melhoria; os 
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mecanismos de consulta e diálogo 

- Todos os colaboradores (100%) consideram que 
têm autonomia suficiente para o desempenho das 
suas funções;  

- Todos os colaboradores (100%) consideram que o 
seu superior (director da ESG) delega em si 
responsabilidades para executar tarefas.  

- 78% dos colaboradores consideram que não são 
envolvidos no processo de definição da 
estratégia, da visão e dos objectivos; 11% 
consideram que são envolvidos e 11% não 
responderam;  

- 89% dos colaboradores consideram que são 
envolvidos na identificação de oportunidades de 
melhoria; 11% não responderam;  

- 89% dos colaboradores consideram que são 
envolvidos na concepção dos processos e na 
identificação e implementação de actividades de 
melhoria; 11% não responderam; 

- 56% dos colaboradores consideram que existe um 
sistema de sugestões, ou outras formas de 
participação, para colher informação para 
processos de melhoria; 33% têm opinião contrária e 
11% não responderam; 

- 78% dos colaboradores consideram que existe uma 
cultura de abertura, não hierárquica, de 
comunicação e de diálogo na organização; 11% 
têm opinião contrária e 11% não responderam; 

- 78% dos colaboradores afirmam que utilizam os 
canais internos de divulgação da informação, de 
uma forma activa; 11% têm opinião contrária e 11% 
não responderam; 

 

Pontos fortes: 

- Existência de autonomia suficiente 
para os colaboradores 
desempenharem as suas funções;  

- Delegação de responsabilidades nos 
colaboradores, por parte do director 
da ESG, para executarem tarefas;  

- Envolvimento dos colaboradores nos 
processos de identificação de 
oportunidades de melhoria.  

 

 

Pontuação: 

 

0+3+1+1+3 =1,6 

Oportunidades de melhoria  

- Criar indicadores relativos à satisfação global: 
imagem global dos SAESG; desempenho global dos 
SAESG; importância do papel dos SAESG na 
sociedade; as relações dos SAESG com os 
cidadãos e a sociedade; nível do envolvimento das 
pessoas na organização e na respectiva missão;  

- Criar indicadores relativos à satisfação com a gestão 
e sistemas de gestão: a gestão de topo e intermédia 
(aptidão para comunicar e conduzir a organização); 
manual de tarefas, sistema de avaliação do pessoal, 
louvores, objectivos fixados e avaliação do 
desempenho, recompensa dos esforços individuais e 
do grupo; concepção de processos na organização; 
postura da organização face à mudança e à 
modernização;  

- Criar indicadores relativos à satisfação com as 
condições de trabalho: arquitectura do local de 
trabalho; atmosfera do trabalho e cultura da 
organização; actividades recreativas; tratamento de 
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         5 

 

questões ambientais e sociais; gestão da igualdade 
de oportunidades e igualdade de tratamento na 
organização; flexibilidade do horário de trabalho e a 
possibilidade de conciliar o trabalho com a vida 
familiar e assuntos pessoais; forma como a 
organização lida com os problemas pessoais;  

- Criar indicadores ao nível da motivação e satisfação 
das pessoas com o desenvolvimento da carreira 
competências: gestão dos recursos humanos 
(formação e oportunidades de carreira); motivação 
das pessoas; conhecimento dos objectivos da 
organização; disponibilidade para aceitar a 
mudança; disponibilidade para fazerem um esforço 
suplementar em circunstâncias especiais;  

- Criar indicadores relativos à satisfação com o 
envolvimento nos processos de tomada de decisão; 
envolvimento em actividades de melhoria e 
mecanismos de consulta e diálogo; 

- Comparar os resultados com os resultados obtidos 
dentro da organização, e com os resultados obtidos 
por outras organizações. 
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CRITÉRIO 7: RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS 

Sub-critério 7.2 

Conceito: que resultados a organização atinge em relação à satisfação das pessoas. 

A avaliação deve considerar os resultados atingidos pela organização 

relacionados com indicadores dos resultados relativos às pessoas. 

Exemplos: 

a) Resultados relativos à 

satisfação: =0 

 Níveis de absentismo ou 
doença; rácios de rotação de 
pessoal; número de reclamações, 
greves, etc. 

b) Resultados relativos ao 

desempenho: =0 

 Medidas de produtividade; 
resultados de avaliação e/ou 
louvores; relação entre o 
desempenho individual e a qualidade 
dos serviços ou produtos; resultados 
da utilização de indicadores de 
desempenho individual. 

c) Resultados respeitantes ao 

desenvolvimento de competências: =0 

 Rácios de participação nas 
actividades de formação; 
percentagem de utilização de 
orçamentos de formação; 
percentagem de utilização de 
tecnologias de informação pelas 
pessoas; evidências da capacidade 
para lidar com clientes/cidadãos e 
responder às suas necessidades; 
mobilidade de pessoal dentro da 
organização. 

d) Resultados respeitantes à 

motivação e envolvimento: =0 

 Rácios de resposta a inquéritos de 
pessoal; participação em actividades 
de melhoria (ex. sistemas de 
sugestões); participação em eventos 
sociais; participação em grupos 
internos de discussão, reuniões com 
gestores de topo ou reuniões gerais 
de pessoal, etc. disponibilidade para 
aceitar mudanças; disponibilidade 
dos trabalhadores para fazer um 
esforço suplementar em 
circunstâncias especiais.  

Resultados (evidências): 

 

a)Não se registam resultados.  

 

 

b) Não se registam resultados. 

 

 

 

 

 

 

c) Não se registam resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Não se registam resultados. 
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Pontos fortes: 

 

Nada de paradigmático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontuação: 

 

0+0+0+0 = 0 

     4 

 

Oportunidades de melhoria:  

- Criar indicadores para avaliar resultados relativos à 
satisfação: níveis de absentismo ou doença; rácios 
de rotação de pessoal; número de reclamações, 
greves;  

- Criar indicadores para avaliar resultados relativos ao 
desempenho: medidas de produtividade; resultados 
de avaliação e/ou louvores; relação entre o 
desempenho individual e a qualidade dos serviços 
ou produtos; resultados da utilização de indicadores 
de desempenho individual;  

- Criar indicadores para avaliar resultados 
respeitantes ao desenvolvimento de competências: 
rácios de participação nas actividades de formação; 
percentagem de utilização de orçamentos de 
formação; percentagem de utilização de tecnologias 
de informação pelas pessoas; evidências de 
capacidade para lidar com cidadãos/clientes e 
responder às suas necessidades; mobilidade de 
pessoal dentro da organização;  

- Criar indicadores para avaliar resultados 
respeitantes à motivação e envolvimento: rácios de 
resposta a inquéritos de pessoal; participação em 
actividades de melhoria (sistemas de sugestões); 
participação em eventos sociais; participação em 
grupos internos de discussão, reuniões com 
gestores de topo ou reuniões gerais de pessoal; 
disponibilidade para aceitar mudanças; 
disponibilidade dos trabalhadores para fazer um 
esforço suplementar em circunstâncias especiais;  

Comparar os resultados com os resultados 

obtidos dentro da organização, e com os resultados 

obtidos por outras organizações. 
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 7 

 

 

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO 

Sub-critério 7.1 1,6 Total da pontuação dos sub-critérios33 

Sub-critério 7.2 0 
1,6 

Média da pontuação dos sub-critérios 34 1,6 / 2 = 0,8 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RESULTADOS 

0. Não há resultados avaliados. 
1. Os resultados chave estão avaliados e demonstram uma tendência estável ou 

negativa. 
2. Os resultados demonstram um progresso modesto. 
3. Os resultados demonstram um progresso substancial. 
4. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os 

resultados obtidos dentro da organização (benchmarking interno). 
5. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os 

resultados obtidos dentro da organização, e com os resultados obtidos por outras 
organizações (benchmarking externo).  

 

                                                 
33 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 7.27.1 +  

34 Média dos sub-critérios. Ex.: 2
.277.1+  



Anexos 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 328

CRITÉRIO 8: IMPACTO NA SOCIEDADE 

Sub-critério 8.1 

Conceito: que resultados a organização atinge na satisfação das necessidades e 

expectativas da comunidade local, nacional ou internacional (conforme apropriado). 

Este critério mede o impacto na sociedade da actuação do organismo fora do âmbito 

da sua actividade principal ou competências específicas atribuídas por lei. 

A avaliação deve evidenciar os resultados da organização junto da comunidade 

relativos ao desempenho social da organização. 

Exemplos: 

a. Impacto económico e social junto da 
comunidade local, nacional e 
internacional; =0 

b. Qualidade e frequência das relações 
com parceiros sociais e locais; =0 

c. Comportamento ético da 
organização; =0 

d. Envolvimento da comunidade, onde a 
organização está inserida, através do 
apoio (financeiro e outros) a 
actividades locais e sociais; =0 

e. Apoio aos desfavorecidos (ex. 
proporcionar estágios profissionais, 
oferecer empregos); =0 

f. Apoio a projectos dos países em 
desenvolvimento; =0 

g. Percepção das pessoas quanto ao 
impacto da organização na qualidade 
de vida dos cidadãos; =0 

h. Desenvolver mecanismos de apoio 
para a integração social dos cidadãos 
e dos colaboradores; =0 

i. Grau de cobertura dos meios de 
comunicação social; =0 

j. Grau de adaptação da organização 
às mudanças no ambiente externo; 
=0 

k. Acções de prevenção de riscos de 
saúde e acidentes; =0 

Resultados (evidências): 

 

a) Não se encontram resultados. 

b) Não se encontram resultados.  

c) Não se encontram resultados.  

d) A ESG em 2004 apoiou uma ONGD, através da 
cedência de espaços, para montar uma exposição 
sobre crianças em África.  

e) Campanha no Natal de recolha de alimentos para 
Associação de Apoio Social Local.   

f) Em 2004 a ESG, com o apoio de uma ONGD e da 
Associação de Estudantes do IPCA, apoiou na 
organização de uma campanha de recolha de 
material escolar para enviar para as Escolas 
primárias de Bissau e Cacheu na Guiné-bissau. 
(cartazes de divulgação, despacho da direcção); 

g) Não se encontram resultados.  

h) Os colaboradores da ESG, e seus familiares, 
beneficiam do protocolo que os Serviços de Acção 
Social do IPCA estabeleceram com o grupo 
“Solinca” para promover a pratica de actividades 
desportivas.  

h) Os colaboradores da ESG beneficiam do apoio 
do Núcleo de Apoio Psicológico e Gabinete Médico 
(Medicina Geral e Medicina do Trabalho), serviços 
disponibilizados pelos Serviços de Acção Social do 
IPCA.  

i) Não se registam resultados 

j) Não se registam resultados.  

k) Embora promovidas pelo Gabinete de 
Comunicação e Imagem juntamente com outros 
serviços do IPCA, realizaram-se no ano de 2005, 
nos espaços da ESG, as seguintes actividades: uma 
exposição de pintura – “Primeira impressão... por 
Sineiro” (IPCA); Palestra “Comer ou não morangos 
com açúcar” (IPCA e Centro de Saúde de Barcelos);  
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Palestra “Gestão do Tempo .... Manual de 
Sobrevivência para a Época de Exames” (Núcleo de 
Apoio Psicológico); Seminário “Processo de 
Bolonha e as suas implicações para o Ensino 
Superior” (ESG); Ciclo de Apresentação de 
Software para a contabilidade (Centro de 
Informática e Gabinete de Apoio ao Estudante); 
Artesanato no IPCA (Associação de Estudantes do 
IPCA); Conversas com..... “Prazer, Saúde e 
Educação Hoje!” (IPCA e Centro de Saúde de 
Barcelos).  

Pontos fortes: 

 

 

Nada de paradigmático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontuação: 

 

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 0 
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Oportunidades de melhoria:  

- Desenvolver uma política de responsabilidade 
social;  

- Aumentar os protocolos de parceria com 
estruturas associativas (não relacionadas com a 
actividade principal da ESG) locais e regionais de 
cariz social;  

- Elaborar o Código de Ética; Intensificar a 
organização e apoio a actividades de cariz social, 
recreativo e lúdico junto da comunidade externa;  

- Desenvolver um Programa de Voluntariado, 
permitindo aos colaboradores dedicarem algumas 
das suas horas de trabalho semanais no apoio a 
algumas instituições de cariz social com quem se 
estabeleceria um protocolo;  

- Promover acções concretas de apoio aos países 
em vias de desenvolvimento, especialmente os de 
língua oficial portuguesa;  

- Celebrar mais protocolos com estruturas 
associativas que promovem actividades sociais, 
desportivas e culturais para os colaboradores e 
familiares;  

- Monitorizar o grau de cobertura dos meios de 
comunicação social;  

- Traduzir para inglês a informação disponível no 
website, bem como todas as brochuras de 
divulgação dos cursos de graduação e pós-
graduação;  

- Promover acções e campanhas de prevenção de 
riscos de saúde e acidentes;  
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CRITÉRIO 8: IMPACTO NA SOCIEDADE 

Sub-critério 8.2 

Conceito: que resultados a organização atinge na satisfação das necessidades e 

expectativas da comunidade local, nacional ou internacional (conforme apropriado). 

Este critério mede o impacto na sociedade da actuação do organismo fora do âmbito 

da sua actividade principal ou competências específicas atribuídas por lei. 

A avaliação deve evidenciar os resultados da organização junto da comunidade 

relativos ao desempenho ambiental da organização. 

Exemplos: 

a. Adopção dos princípios do 
desenvolvimento sustentado nos 
processos de tomada de decisão 
(poupança de energia, utilização de 
fontes de energias renováveis, 
etc.); =0 

b. Redução dos desperdícios; =0 

c. Utilização de materiais reciclados; 
=0 

d. Promoção da utilização de 
modalidades de transporte com um 
impacto reduzido sobre o ambiente 
(ex. transporte público, bicicleta, 
automóvel partilhado por várias 
pessoas, etc.); =0 

e. Grau de compromisso com 
padrões ambientais; =0 

f. Acções para reduzir o incómodo e 
os danos que as actividades da 
organização possam suscitar e 
para assegurar a protecção dos 
cidadãos; =0 

g. Medidas para reduzir a poluição 
sonora; =0 

h. A protecção do ambiente nos 
processos de tomada de decisão 
(ex. na construção de edifícios); =0 

Resultados (evidências): 

 

a) Não se encontram resultados.  

b) Não se encontram resultados.  

c) Utilização de papel reciclado e tinteiros reutilizados. 

(não podemos fazer comparações com os consumos 

dos anos anteriores). 

d) Não se encontram resultados.  

e) Não se encontram resultados.  

f) Não se encontram resultados.  

g) Não se encontram resultados.  

h) Não se encontram resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos fortes: 

Nada de paradigmático.  

 

 

 

Oportunidades de melhoria:  

- Elaborar um documento orientador com a política 
ambiental da organização onde conste, por 
exemplo, um plano de poupança de energia que 
envolva a tomada de medidas, tais como, a 
instalação de sensores de presença no sistema 
eléctrico; instalação de lâmpadas de baixo consumo; 
um plano de poupança de água que envolva a 
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Pontuação: 

 

0+0+?+0+0+0+0+0 = 0 

               8 

 

tomada de medidas, como por exemplo, a instalação 
de torneiras de água com sensores e instalação de 
autoclismos com duplo fluxo; um plano para a 
utilização de fontes de energia renováveis que 
envolva a tomada de medidas de obrigatoriedade de 
utilização de papel reciclado nos documentos de 
circulação interna e obrigatoriedade de utilização de 
tinteiros reutilizados; um plano com medidas para 
reduzir os desperdícios, tais como: obrigatoriedade 
de utilização do papel no frente e verso; criação de 
blocos de notas com papel utilizado; separação dos 
resíduos sólidos, recolha de papel para reciclagem e 
troca deste por papel higiénico, redução do consumo 
de água anual, redução do consumo de energia 
eléctrica anual; um plano com medidas para 
diminuir o impacto no ambiente dos transportes 
utilizados pelos colaboradores e alunos na 
deslocação para a ESG, tais como medidas para  
reduzir a utilização do uso do automóvel (oferta do 
passe social aos colaboradores que prescindam do 
uso do automóvel; criação de um parque de 
estacionamento para bicicletas; oferta de cheques 
gasolina aos colaboradores que se desloquem para 
o local de trabalho num automóvel partilhado por 4 
colaboradores, por exemplo).  

- Elaborar a Carta Ambiental que defina os 
mandamentos para a protecção do ambiente (Carta 
Ambiental). 

- Implementar o processo de certificação através da 
Norma ISO Ambiente.  

- Implementar medidas para reduzir a poluição sonora, 
como por exemplo: instalação de isolamento 
acústico; criação de um espaço próprio para tirar 
fotocópias; medição regular dos níveis de poluição 
sonora.  
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 8 

 

 

 

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO 

Sub-critério 8.1 0 Total da pontuação dos sub-critérios35 

Sub-critério 8.2 0 
0 

Média da pontuação dos sub-critérios 36 0/2 = 0  

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RESULTADOS 

0. Não há resultados avaliados. 
1. Os resultados chave estão avaliados e demonstram uma tendência estável ou 

negativa. 
2. Os resultados demonstram um progresso modesto. 
3. Os resultados demonstram um progresso substancial. 
4. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os 

resultados obtidos dentro da organização (benchmarking interno). 
5. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os 

resultados obtidos dentro da organização, e com os resultados obtidos por outras 
organizações (benchmarking externo).  

 

 

                                                 
35 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 8.28.1 +  

36 Média dos sub-critérios. Ex.: 2
.288.1+  
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CRITÉRIO 9: RESULTADOS DE DESEMPENHO-CHAVE 

Sub-critério 9.1 

Conceito: que resultados a organização atinge em relação ao desempenho planeado, 

quanto à sua missão ou actividade principal, quanto a objectivos específicos e quanto 

à satisfação das necessidades e expectativas de todos aqueles que têm interesse 

(financeiro ou outro) na organização. 

A avaliação deve considerar os resultados atingidos pela organização 

relativamente a realização dos objectivos. 

Exemplos: 

Resultados externos: =0 

a. Grau de cumprimento dos objectivos em 
termos de resultados e de impacto (na 
sociedade);  

b. Melhoria da qualidade do serviço ou 
produto;  

c. Custo-eficácia (resultados conseguidos 
ao menor custo possível); 

d. Eficiência;  
e. Resultados de inspecções e auditorias;  
f. Resultados da participação em 

concursos e prémios de qualidade; 
g. Resultados de acções de 

benchmarking.  

Resultados internos: =0 

a. Evidências da participação de todas as 
partes interessadas na organização;  

b. Evidências da capacidade da 
organização em satisfazer e conciliar as 
necessidades de todas as partes 
interessadas; 

c. Evidências da melhoria e inovação das 
estratégias organizacionais, estruturas 
e/ou processos;  

d. Evidências da melhor utilização de 
tecnologias de informação (na gestão do 
conhecimento interno e/ou no trabalho 
em rede e comunicação interna e 
externa); 

e. Evidências do cumprimento acrescido 
dos padrões de qualidade, cartas do 
cidadão ou de cliente. 

f.  

Resultados (evidências): 

 

Resultados externos:  

 

- Não se encontram resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados internos:  

 

- Não se encontram resultados.  

 

Pontos fortes: 

Nada de paradigmática.  

Oportunidades de melhoria:  

- Definir indicadores de desempenho para que 
se possa medir o resultado externo e interno 
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Pontuação: 

0+0 = 0 

 2 
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CRITÉRIO 9: RESULTADOS DE DESEMPENHO-CHAVE 

Sub-critério 9.2 

Conceito: que resultados a organização atinge em relação ao desempenho 

planeado, quanto à sua missão ou actividade principal, quanto a objectivos 

específicos e quanto à satisfação das necessidades e expectativas de todos aqueles 

que têm interesse (financeiro ou outro) na organização. 

A avaliação deve considerar os resultados atingidos pela organização 

relativamente a desempenho financeiro. 

Exemplos: 

Medidas de economia de recursos 

(poupança de capital): 

a. Grau de execução orçamental; 
b. Grau de realização dos objectivos 

financeiros; 
c. Evidências da capacidade da 

organização para satisfazer e 
conciliar os interesses financeiros de 
todas as partes interessadas; 

d. Medidas relacionadas com o uso 
eficaz dos fundos de tesouraria (para 
evitar exceder algum limite de 
crédito ou sub-explorar os recursos); 

e. Grau de execução das actividades 
geradoras de receita; 

f. Frequência e resultados de 
auditorias financeiras e inspecções 
(internas e externas); 

g. Medidas de gestão financeira 
prudente e responsável. 

Resultados (evidências): 

 

 
Nota: A ESG não dispõe de autonomia financeira 

Pontos fortes: 

Nada de paradigmático.  

Pontuação: 

 

 

Oportunidades de melhoria:  
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 9 

 

 

 

 

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO 

Sub-critério 9.1 0 Total da pontuação dos sub-critérios37 

Sub-critério 9.2 - 
0 

Média da pontuação dos sub-critérios 38 0/1 = 0  

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RESULTADOS 

0. Não há resultados avaliados. 
1. Os resultados chave estão avaliados e demonstram uma tendência estável ou 

negativa. 
2. Os resultados demonstram um progresso modesto. 
3. Os resultados demonstram um progresso substancial. 
4. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os 

resultados obtidos dentro da organização (benchmarking interno). 
5. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os 

resultados obtidos dentro da organização, e com os resultados obtidos por outras 
organizações (benchmarking externo).  

 

                                                 
37 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 9.29.1 +  

38 Média dos sub-critérios. Ex.: 2
.299.1+  
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 RESULTADOS OBTIDOS PELA ORGANIZAÇÃO 

.º 
Critérios Total obtido por critério 

Liderança 1,8 

Planeamento e Estratégica 1,8 

Gestão das Pessoas 1 

Parcerias e Recursos  1,4 

Gestão dos Processos e da 

Mudança 
1,8 

Resultados Orientados para

o Cidadão/Cliente 
0,5 

Resultados relativos às 

Pessoas 
0,8 

Impacto na Sociedade 0 

Resultados de 

Desempenho-Chave 
0 

TOTAL GLOBAL 

(soma da pontuação dos critérios)) 
9,1 

A classificação dos Serviços Administrativos da ESG: 

9,1 
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Anexo 7.6: Resultados da Aplicação dos Questionários de Satisfação 

para Cidadãos-Clientes e Serviços-Clientes  
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I. INTRODUÇÃO  

 

No âmbito do projecto-piloto de auto-avaliação dos Serviços Administrativos da ESG 

(SAESG), do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), através da aplicação da 

ferramenta de auto-diagnóstico organizacional CAF (Common Assessment Framework), 

iniciado em Fevereiro de 2005, a equipa CAF decidiu aplicar um conjunto de inquéritos, por 

questionário, junto dos serviços/clientes e cidadãos/clientes do serviço em análise para aferir 

os seus graus de satisfação no relacionamento com o mesmo.  

O “Relatório Parcial de Auto-avaliação dos SAESG – Resultados da Aplicação dos 

Questionários de Satisfação para Cidadãos/Clientes e Serviços/Clientes” pretende, assim, 

evidenciar, os resultados da aplicação dos referidos inquéritos. Os dados aqui obtidos serão 

fundamentais para o preenchimento da grelha de auto-avaliação e posterior elaboração do 

Plano de Melhoria.  

Convém salientar que utilizámos os questionários tipo elaborados pela Direcção Geral de 

Administração Pública (DGAP) e que se encontram como instrumentos anexos à ferramenta 

CAF. Por outro lado, importa referir que os questionários foram objecto de alguns 

ajustamentos, de modo a responder às características do serviço em análise.  

Neste contexto, no dia 2 de Maio enviámos, por e-mail (diferentes contas de e-mail), os 

seguintes questionários de satisfação, solicitando o seu preenchimento até o dia 16 de Maio: 

⇒ Para cidadão/cliente: alunos do IPCA, num total de 1448 alunos. Decidimos enviar 

para todos os alunos pelo facto de os alunos da EST também contactarem os 

SAESG, principalmente o serviço de recepção;  

⇒ Para serviços/clientes: docentes, num total de 97 (80 da ESG e 17 da EST; 

decidimos enviar para os docentes da EST, visto que estes contactam com 

frequência os SAESG), directores de curso da ESG (Contabilidade Empresarial, 

Contabilidade Nocturno, Contabilidade e Finanças Públicas, Fiscalidade e 

Fiscalidade Nocturno), coordenadores de grupos disciplinares da ESG (Economia, 

Gestão e Administração Pública; Matemática; Direito; Contabilidade e Auditoria; 

Fiscalidade; Ciências Sociais, Humanas e da Educação) e responsáveis de outros 

serviços (Serviços Financeiros e Administrativos – Serviço Central, Gabinete Jurídico 

– Serviço Central, Serviços Académicos – Serviço Central, Centro de Informática – 

Serviço Central, Biblioteca – Serviço Central, Gabinete de Apoio ao Estudante – 

Serviço Central, Acção Social – Serviço Central, Gabinete de Comunicação e 

Imagem – Serviço Central, Conselho Científico da ESG e Conselho Pedagógico da 

ESG) 
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Num total de 1565 inquéritos enviados recebemos 65 (4,15%), distribuídos da seguinte 

forma:  

⇒ Questionários de satisfação para cidadão/cliente – alunos: 24 (1,66% do total dos 

alunos);  

⇒ Questionários de satisfação para serviços/cliente – docentes: 33 (34% do total dos 

docentes); 

⇒ Questionários de satisfação para serviços/cliente – directores de curso: 2 (40% do total 

dos directores de curso da ESG);  

⇒ Questionários de satisfação para serviços/cliente – coordenadores de grupos 

disciplinares: 3 (50% do total dos coordenadores de curso);  

⇒ Questionários de satisfação para serviços/cliente – outros serviços: 3 (30% do total dos 

serviços).  

O presente relatório encontra-se estruturado da seguinte forma: na parte I temos a 

introdução, na parte II, III, IV, V VI temos os resultados relativos aos docentes, aos alunos, ao 

coordenador de grupos disciplinares, aos directores de curso e outros serviços, 

respectivamente. Por fim, na parte VII temos uma breve conclusão.   

Em cada uma das diferentes partes, os resultados são apresentados por indicador e 

relativamente a cada um dos diferentes indicadores apontamos as sugestões de melhoria para 

os SAESG apresentadas, bem como outras, embora não relacionadas com este serviço em 

análise, relacionadas com outros serviços do IPCA e consideradas oportunas.  
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II. RESULTADOS – DOCENTES 
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Num total de 97 docentes, da ESG e da EST, responderam a este inquérito 33 (34%%).  

 
 
Indicador n.º 1: Processo de elaboração do horário individual do docente  
 
 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 1: Processo de elaboração do horário individual do docente 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Compatibilizar o número de dias de aulas por semana, procedendo-se, nesse sentido, a 
uma maior concentração dos dias de aulas/semana por docente, de modo a facilitar a 
vertente da investigação (2);  

⇒ Equilibrar os horários do regime diurno com o regime pós-laboral, evitando, nesse sentido, 
aulas ao primeiro tempo da manhã e à noite (2);  

⇒ Optimizar os horários escolares em função dos horários dos alunos e não dos docentes, 
como se verifica (4);  

⇒ Ter em consideração, exceptuando os casos em que os docentes explicitamente 
concordem com disposições em contrário: - nos horários de sábado, a rotatividade dos 
docentes (1); - a carga horária diária e a sua conjugação com o horário do dia seguinte 
(ex., horários com início às 9h00 e conclusão às 20h30 com início de aulas no dia seguinte 
às 9h00) (1); - garantia de gozo de descanso semanal seguido de um dia de descanso 
complementar (1);  

⇒ Proceder à conjugação dos horários dos diferentes turnos dos docentes, de modo a 
verificarem-se menos tempos mortos entre as aulas (1); 

⇒ Melhorar a gestão horária dos turnos das disciplinas do regime pós-laboral, intercalando, 
desse modo, durante a semana, um dia ao 1º turno, no outro ao 2º, de modo a evitar que a 
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mesma disciplina seja sempre ao último turno, onde a capacidade de concentração dos 
alunos deste regime é menor (1);  

⇒ Leccionar ao sábado nas turmas do 1º e 2º ano do regime diurno (1);  

⇒ Evitar aulas de 3 horas (1); 

⇒ Definir regras para a elaboração dos horários escolares e dá-las a conhecer à comunidade 
docente. Sempre que as regras sofrerem alterações, estas devem ser do conhecimento de 
todos os docentes (2);  

⇒ Evitar que as aulas de uma disciplina sejam leccionadas em dias seguidos (1);  

⇒ Realizar com maior antecedência os horários escolares, disponibilizando-os 
atempadamente (2);   

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

 

Indicador n.º 2: Gestão e manutenção das salas de aulas   
 
 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 2: Gestão e manutenção das salas de aulas 
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b) Sugestões de melhoria  
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⇒ Realizar manutenções periódicas ao equipamento informático (computadores e 
videoprojectores) que se encontram nas salas de aulas, pois muitas vezes não estão em 
condições de serem utilizados aquando o início das aulas (4);  

⇒ Realizar revisões periódicas aos retroprojectores, principalmente ao nível do estado das 
lâmpadas (1); 

⇒ Melhorar o funcionamento do sistema de ar condicionado, em especial no Inverno (ou outra 
forma de aquecimento) (1);  

⇒ Melhorar a limpeza das salas de aulas (1); 

⇒ Colocar caixotes de lixo e papelão em todas as salas de aulas (3);  

⇒ Maior flexibilidade no acesso/entrega das chaves das salas que estão fechadas – criar 
outros mecanismos de controlo (1); 

⇒ Aumentar o n.º de salas com videoprojector (2);  

⇒ Modernizar o equipamento informático disponível nas salas de aulas (3); 

⇒ Rever a capacidade energética das diferentes salas de aula, uma vez que algumas têm 
quebra de energia quando se utiliza material didáctico eléctrico (retroprojector), 
aquecimento e luz simultaneamente (2); 

⇒ Marcar as salas das aulas em função do n.º de alunos inscritos à disciplina (1);  

⇒ Adequar a localização dos equipamentos didácticos auxiliares nas salas de aulas ao 
espaço e à disposição das mesas dos alunos (1);  

⇒ Ter em atenção aos horários do 1º turno da manhã nas salas de aulas n.º 13, 14, 15 e 16, 
pois muitas vezes o gradeamento que dá acesso às mesmas encontra-se fechado, 
implicando um atraso no início das aulas (1).  

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 3: Gestão e manutenção dos gabinetes dos docentes    
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 3: Gestão e manutenção dos gabinetes dos docentes 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Colocar mais computadores nos gabinetes dos docentes – aumentar o rácio n.º de 
computadores por docente (4);  

⇒ Modernizar o equipamento informático dos gabinetes (2);  

⇒ Melhorar o serviço de limpeza (2);  

⇒ Criar espaços suficientes e adequados para arquivo do material didáctico e com sistema de 
segurança individualizado para cada docente, em virtude da falta de espaço nos gabinetes 
(3);  

⇒ Colocar mais armários nos gabinetes dos docentes (2);  

⇒ Criar espaços adequados partilhados para o atendimento dos alunos, em virtude de falta 
de condições na maioria dos gabinetes, dado o elevado número de docentes por gabinete 
(4);  

⇒ Diminuir o número de docentes por gabinete, criando-se, desta forma, mais gabinetes, de 
modo a ajudar a concentração no trabalho e consequentemente o rendimento (3);  

⇒ Criar mais pontos de acesso à Internet (1);  

⇒ Instalar nos gabinetes HUB (ponto de distribuição de rede) (1);  

⇒ Colocar cabides para casacos, dado que nem todos os gabinetes dispõem deles (1);  

⇒ Possibilitar a ligação dos portáteis à Internet e preenchimento dos sumários através deles 
(2); 
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c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

Indicador n.º 4: Processo de requisição do material de apoio     
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 4: Processo de requisição de material de apoio
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Criar um modelo próprio de requisição de material para os gabinetes (material partilhado, 
tais como: papel tinteiro para a impressora) e não constar como requisição do docente, tal 
como se verifica (1).  

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 5: Rapidez de resposta às requisições de material de apoio  
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 5: Rapidez de resposta às requisições de material de apoio 
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b) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Diminuir o tempo de resposta às requisições de material informático ou criar um outro 
mecanismo de requisição, visto que o horário de atendimento do Centro de Informático é 
mais reduzido (1);  

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 6: Processo de divulgação/fixação das pautas das classificações de 
exames      

 
 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 6: Processo de divulgação/fixação das pautas das classificações dos exames 
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b) Outras sugestões de melhoria  
 

⇒ Definir de uma forma clara e com carácter duradouro o modelo pautas e o processo de 
divulgação/afixação a utilizar (2);  

⇒ Incluir no Manual do Docente o processo de divulgação/afixação das pautas a utilizar e 
orientações de preenchimento (1);  

⇒ Simplificar o processo de divulgação/afixação das pautas das classificações de exames (1);  

⇒ Preencher e enviar as pautas das classificações dos exames por via electrónica, com 
validação electrónica a definir pela Comissão Instaladora (2);  

⇒ Informatizar o processo de divulgação/afixação das pautas das classificações de exames 
de modo a gerar automaticamente o preenchimento das fichas estatísticas que constam 
nos dossiers pedagógicas (2);  

⇒ Divulgar numa intranet, com sistema apertado de segurança, as pautas de classificação de 
exames, de modo a proporcionar aos alunos, através da introdução de uma palavra-chave, 
a sua consulta “on-line” (2);  

⇒ Verificar se as pautas das classificações de exames são lançadas em tempo oportuno, 
respeitando os prazos definidos (1);  

⇒ Alterar o processo de lançamento de pautas de classificações de exames, pois não é o 
mais adequado (5);  

⇒ Adaptar o Livro de Termo às disciplinas que realizam provas orais, nos termos da sua 
metodologia de avaliação. O Livro de Termo actualmente em vigor não é muito adequado 
às disciplinas que realizam provas orais (1);   
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c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
 
 
 
Indicador n.º 7: Processo de marcação das vigilâncias em exames  
 
 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 7: Processo de marcação das vigilâncias em exames 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Definir e divulgar a política que sustenta o processo de marcação de vigilâncias, de modo a 
garantir que os critérios de marcação das mesmas sejam iguais para todos os docentes 
(2);  

⇒ Iniciar mais cedo o processo de marcação de vigilâncias e disponibilizá-lo com maior 
antecedência aos docentes (2);  

⇒ Tornar público o mapa de vigilâncias (2); 

⇒ Promover a rotatividade entre todos os docentes nas vigilâncias aos exames agendados 
para os sábados e do regime pós-laboral (2);  

⇒ Concentrar no mesmo dia o maior número de vigilâncias para cada um dos docentes (1);  

⇒ O número de vigilâncias por docente (os que estão em regime de exclusividade) deve ter 
em consideração o número de exames que cada docente tem, o número de turmas, a 
carga horária, etc., de modo a utilizar também o serviço de vigilância como uma forma de 
introduzir mais equilíbrio no serviço atribuído a cada docente (2);  
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⇒ Efectuar um contacto prévio com o docente, antes da marcação das vigilâncias, de modo a 
auscultar as suas disponibilidades ou preferências, pois é a fase em que este se encontra 
mais envolvido em investigação (4);   

⇒ Proceder ao registo da assiduidade dos docentes nas vigilâncias aos exames (4);  

⇒ Promover uma maior articulação entre os docentes aquando do início do processo de 
marcação de vigilâncias (1);  

⇒ Determinar e avaliar com cuidado o número de vigilantes solicitados e indicados para os 
exames (2);  

⇒ Não realizar exames aos sábados à tarde (1). 

 

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
 

 
 
Indicador n.º 8: Processo individual do docente (curriculum vitae e relatório de 

actividades)      
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 8: Processo individual do docente 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Enviar em formato digital, poupando, desta forma papel os documentos que constam do 
dossier individual do docente (1); 

⇒ Verifica-se uma redundância de documentos. A informação existe, logo deveria ser 
digitalizada e facilmente acedida via meios informáticos (1); 

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

 
Indicador n.º 9: Clareza de linguagem, acessibilidade e facilidade de 

preenchimento dos dossiers pedagógicos      
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 9: Clareza de linguagem, acessibilidade e facilidade de preenchimento dos dossiers pedagógicos 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Reformular completamente os dossiers pedagógicos, potenciando a utilização das TIC para 
simplificar o preenchimento (5);  

⇒ Os dossiers pedagógicos deveriam ser bilingue (1);  

⇒ A informação a incluir nos dossiers estatísticos das diferentes disciplinas devia ser gerada 
pelos Serviços Académicos através do cruzamento de informação constante nas pautas de 
classificação de exames enviadas pelos docentes (3);  
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⇒ Informatizar o processo das pautas de classificação de exames, pois tal política iria permitir 
o preenchimento automático dos relatórios estatísticos, aumentando a eficiência (5);  

⇒ Compatibilizar as fichas estatísticas das disciplinas com o modelo de pautas de 
classificação de exames, pois os critérios utilizados são diferentes (2);  

⇒ Cruzar e tratar a informação constante dos dossiers (1).  
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
 

 
 
Indicador n.º 10: Adequabilidade, clareza e grau de simplificação dos vários 

modelos da ESG   
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 10: Adequabilidade, clareza e grau de simplificação dos vários modelos da ESG pré-definidos 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Actualizar todos os modelos (alguns ainda têm o nome da antiga directora; outros já foram 
alterados, mas temos ainda as versões antigas; entretanto, saíram outros, mas que não 
estão disponíveis em formato digital) e adequá-los a todas as situações (5);  

⇒ Atribuir um código a cada modelo, facilitando a sua identificação (1);  
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⇒ Disponibilizar anualmente a todos os docentes os diferentes modelos adoptados, em 
suporte digital, evitando a ocorrência de dúvidas sobre qual o modelo a utilizar (5);  

⇒ Clarificar os campos de preenchimento do modelo de troca de aulas entre os docentes (1);  

⇒ Atribuir uma referência aos ofícios internos (1);  

⇒ Dar a conhecer as diferentes referências de ofícios a utilizar (1);  

⇒ Tornar estes processos menos presenciais, potenciando a utilização das TIC (enviar os 
ofícios internos, por e-mail, por exemplo) (2);  

⇒ Colocar a branco o fundo do modelo de Aviso, pois tal como está (cor cinza) gasta-se muito 
tinteiro (1). 

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
 
 
 
Indicador n.º 11: Processo de registo da assiduidade dos docentes  
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 11: Processo de registo da assiduidade do docente 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Assinalar, logo no início do ano, no mapa escolar, as tolerâncias previstas (semana de 
recepção ao caloiro, semana académica, dias de curso, jornadas da ESG, entre outros) (2);  

⇒ Melhorar o controlo da assiduidade dos docentes, pois, embora simples e prático, é pouco 
eficaz, nomeadamente durante o período de atendimento aos alunos (3);  
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⇒ Controlar a assiduidade dos docentes através da divulgação diária e pública dos sumários 
(1);  

⇒ Disponibilizar, para consulta, os sumários aos alunos inscritos às disciplinas (2);  

⇒ Relativamente ao programa de sumários, introduzir a possibilidade de acesso, a todos os 
docentes, em qualquer local e em qualquer computador, nomeadamente através de casa 
(2);  

⇒ Trata-se de um processo pouco fiável e demasiado democrático (1);   
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

 

Indicador n.º 12: Processo de alteração de sala   
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 12: Processo de alteração de salas 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Ter em consideração o n.º de alunos, assim evitava-se este procedimento (1); 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 13: Rapidez de resposta aos pedidos de alteração de salas  

 

 

a) Resultados da aplicação do questionário 
 

Gráfico n.º 13: Rapidez de resposta aos pedidos de altaeração de salas 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 14: Tempo de resposta às diversas solicitações   
 

a) Resultados da aplicação do inquérito 
 

 

Gráfico n.º 14: Tempo de resposta às diversas solicitações 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 15: Cortesia no atendimento   
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito 
 

Gráfico n.º 15: Cortesia no atendimento 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 16: Acessibilidade à informação 
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário 
 

Gráfico n.º 16: Acessibilidade à informação 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Definir circuitos de documentos e estabelecer regras de comunicação entre os 
intervenientes/interessados dos processos (1);  

⇒ Criar uma intranet onde toda a informação partilhada estaria disponível, com diferentes 
graus de acesso, consoante a natureza das funções dos diferentes colaboradores, 
docentes e não docentes (1);  

⇒ Colocar em local visível a missão, a visão estratégica e organogramas da ESG (1);  

⇒ Divulgar toda a informação (muita informação não é divulgada, por exemplo a revista 
Tekhné) (1); 

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Falta informação sobre os livros existentes na biblioteca;  

⇒ O acesso à informação nos Serviços Académicos é muito lento;  

⇒ O pedido de livros no início do ano não foi correspondido em tempo oportuno;  

⇒ Lentidão na entrega de documentação por parte dos Serviços Académicos; 
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Indicador n.º 17: Qualidade da informação disponibilizada  
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário 
 

Gráfico n.º 17: Qualidade da informação disponibilizada 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Dar primazia aos mecanismos formais de comunicação (1);  

⇒ Divulgar informação sobre os objectivos estratégicos, planos de acção de curto e longo 
prazo, políticas de gestão da ESG (1);  

⇒ Não divulgar constantemente, por meios diferentes, a mesma informação e ter mais 
cuidado com a escrita (a newsletter precisa de ser revista antes de ser divulgada) (1);  

⇒ Divulgar apenas informação relevante (1); 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 367

Indicador n.º 18: Meios expeditos na prestação do serviço    
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

 

Gráfico n.º 18: Meios expeditos na prestação do serviço (uso das TIC) 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Dar formação aos docentes nesta área (1);  

⇒ Criar uma intranet com acessos diferenciados (1); 

⇒ Maior rapidez das próprias TIC`s (1).  
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 19: Atendimento telefónico    
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

 

Gráfico n.º 19: Atendimento telefónico 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Voltar a ter o n.º da rede vodafone (1);  

⇒ Quem está a atender o telefone, para além de identificar a ESG (o serviço), deve 
apresentar-se e identificar-se (1);  

⇒ Melhorar o atendimento telefónico durante a tarde (1);  

⇒ Não colocar o número telefónico da ESG como privado (1); 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 20: Atendimento por e-mail    
 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 20: Atendimento por e-mail 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 21: Participação no processo de tomada de decisão  
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 21: Participação no processo de tomada de decisão 
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b) Sugestões de melhoria  

 

⇒ Garantir um período de auscultação nos processos que dizem directamente respeito aos 
docentes (1);  

⇒  Auscultar mais vezes os docentes antes da implementação de certas metodologias, como 
por exemplo o Regulamento de Revisão de Provas (1);  

⇒ Descentralizar (1).  
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 371

Indicador n.º 22: Aplicação de medidas correctivas em função das sugestões  
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 22: Aplicação de medidas correctivas em função das sugestões 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 23: Informação on-line disponível no website  
 

 

a) Resultados da aplicação do questionário 
 

Gráfico n.º 23: Informação on-line disponível no website 
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b) Sugestões de melhoria 
 

⇒ Disponibilizar mais informação sobre a ESG: - sumários das disciplinas; informação mais 
detalhada sobre os diferentes cursos, estrutura curricular, conteúdos programáticos, 
resumo dos objectivos de aprendizagem da disciplina e identificação das competências a 
adquirir; - informação sobre actividades não lectivas (8);  

⇒ Melhorar os conteúdos através do envolvimento e participação de docentes, discentes e 
pessoal não docente (7); 

⇒ Todos os docentes deveriam ter páginas web das disciplinas que leccionam (2); 

⇒ Rever e actualizar a informação disponível, melhorando a sua funcionalidade (5);  

⇒ Tornar mais perceptíveis os campos de acesso à informação (1). 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 24: Envolvimento na concepção e melhoria dos produtos serviços  

 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

 

Gráfico n.º 24: Envolvimento na concepção e melhoria dos produtos e serviços 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Definir uma estratégia de qualidade na ESG (1);  

⇒ Auscultar mais vezes os docentes antes da implementação de certas metodologias (1);  

⇒ Realizar sessões de brainstorming (1);  

⇒ Actualização permanentemente os conteúdos (1); 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 25: Resposta aos pedidos de audiência  
 

a) Resultados da aplicação do questionário 
 

 

Gráfico n.º 25: Resposta aos pedidos de audiência 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 26: Participação no processo de definição dos objectivos 
estratégicos  

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 26: Participação no processo de definição dos objectivos estratégicos da ESG
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Maior auscultação dos docentes na tomada de decisão (1); 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 27: Satisfação global com o desempenho dos Serviços 
Administrativos da ESG  

 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

 

Gráfico n.º 27: Satisfação global com o desempenho dos Serviços Administrativos da ESG 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Implementar algumas sugestões propostas no âmbito da aplicação deste questionário, 
mediante uma definição de prioridades (2).  

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 28: Questionado(a) sobre o tipo de serviço/produto que desejado 
 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 28: Já foi questionado sobre o tipo de serviço/produto que deseja
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Indicador n.º 29: Importância da existência de avaliações periódicas para aferir o 
índice de satisfação do cliente relativamente a este serviço  

 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

Gráfico n.º 29: Importância da existência de avaliações periódicas para aferir o índice de satisfação relativamente aos 
Serviços Administrativos da ESG 
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III. RESULTADOS – ALUNOS  
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Num total de 1448 alunos, responderam a este inquérito 24, repartidos pelos diferentes 

cursos da seguinte forma:  

 

 

Gráfico n.º 30: Resposta inquéritos alunos/curso
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CFP CE CN FISC FISCN SIG SIGN II não identificado  
 
 

 
Indicador n.º 1: Modo de prestação do atendimento na recepção     
 
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 31: Modo de prestação do atendimento na recepção 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Melhorar a harmonização da informação veiculada sobre determinado evento ou situação 
(1);  

⇒ Aumentar a manifestação de boa vontade no apoio à resolução de situações problemáticas 
(1);  

⇒ Demonstrar mais simpatia (1); 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

 

Indicador n.º 2: Horários escolares     
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 32: Horários escolares 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Tornar os horários escolares mais flexíveis: ter aulas às sextas-feiras, em vez de ter nos 
restantes dias da semana entre as 8h30 e as 18h00 (2);  
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⇒ Respeitar a regra pedagógica de existências de intervalos entre duas aulas consecutivas, 
pois caso contrário torna-se prejudicial em termos de capacidade de concentração do aluno 
(1); 

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA 
 

⇒ Alargar o horário de atendimento de determinados serviços (Serviços Académicos, 
Serviços de Acção Social, Reprografia, e todos aqueles que impliquem atendimento 
presencial ao aluno) até mais tarde, de modo a responderem às necessidades dos alunos 
que frequentam o regime pós-laboral. 

 

 
Indicador n.º 3: Salas de aula (espaço, equipamento, luminosidade)  

 

 

a) Resultados da aplicação do questionário  
 

 

Gráfico n.º 33: Salas de aulas (espaço, equipamento, luminosidade)
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Ter salas de aula maiores (1); 

⇒ Colocar mais mesas nas salas de aula (1);  

⇒ Concluir a construção das novas instalações (1); 

⇒ Renovar o equipamento informático: existe equipamento obsoleto e algum constantemente 
avariado; nos PC´s de trabalho faltam aplicações necessárias; o equipamento informático 
deveria ser revisto, pois não serve para determinadas disciplinas; os computadores de 
apoio aos videoprojectores devem ser mais completos a nível de software (4); 
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c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
 

 
 

Indicador n.º 4: Informação disponível nos placares de curso     
 
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 34: Informação disponível nos placards de curso 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Afixar a informação com antecedência: realização de eventos e outros assuntos, pois, por 
vezes, o aluno só tem conhecimento quando a mesma já se concretizou (1);  

⇒ Afixar nos placares as datas de reposição de aulas, as aulas extras e outras informações 
relacionadas com o normal funcionamento das aulas e que sejam relevantes para os 
alunos, o que nem sempre acontece (1);  

⇒ Colocar mais placares informativos noutros locais da ESG (1);  

⇒ Afixar somente informação que seja do interesse do aluno, o que nem sempre acontece 
(1); 

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 5: Tempo de resposta às solicitações  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 35: Tempo de resposta às solicitações 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Diminuir os prazos de resposta às solicitações apresentadas pelos alunos (1); 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 6: Cortesia e igualdade no atendimento  
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 36: Cortesia e igualdade de atendimento 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Privilegiar o adequado esclarecimento de todas as questões colocadas pelos alunos (1); 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 7: Simplificação dos formulários (clareza de linguagem, 
acessibilidade, facilidade de preenchimento)     

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 37: Simplificação dos formulários 

0% 13%

25%

58%

4% 0%

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat, nem Ins Satisfeito Muito Satisfeito Não Respondeu  
 

 

b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Simplificar e actualizar os formulários (1); 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 8: Clareza da informação     
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 38: Clareza da informação 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ A coerência e a facilidade de comunicação da informação entre os diferentes serviços 
devem ser melhorada, de modo a evitar informação contraditória sobre o mesmo assunto 
(1); 

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 9: Atendimento telefónico  
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 39: Atendimento telefónico 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Reencaminhar as chamadas para as pessoas indicadas, o que implica um conhecimento 
global, mas concreto, sobre todos os serviços prestados. Por vezes, até chegarmos à 
pessoa indicada passamos por várias. (1); 

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 10: Horário de atendimento da recepção     
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 40: Horário de atendimento da recepção 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Alargar o período de funcionamento ao sábado, antes das épocas de exame (1); 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 11: Localização (proximidade de transportes públicos, 
estacionamento)  

 
a) Resultados da aplicação do inquérito  

 

Gráfico n.º 41: Localização (proximidade de transportes públicos, estacionamento) 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Criar mais parques de estacionamento (4);  

⇒ Reivindicar transportes públicos para os alunos que frequentam o regime pós-laboral (1); 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 12: Serviços disponíveis on-line     
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 42: Serviços disponíveis on-line 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Consultar as pautas de avaliação através do website do IPCA, criando, nesse sentido, os 
mecanismos necessários para salvaguardar os direitos dos alunos (4);  

⇒ Solicitar a todos os docentes a criação uma página web da disciplina disponibilizando, 
desta forma, entre outros, os seguintes conteúdos: programa da disciplina, conteúdos 
programáticos, horário de atendimento, fórum de discussão, material de apoio e sebentas 
(1); 

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Possibilitar a inscrição de matrículas através da Internet 
⇒ Introduzir o pagamento das propinas através da Internet 
⇒ Introduzir a requisição de livros da biblioteca através da Internet  
⇒ Adicionar preenchimento de impressos e envio simultâneo através da Internet, 

principalmente com os Serviços Académicos. 
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Indicador n.º 13: Informação on-line disponível no website     
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 43: Informação on-line disponível website 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Promover a divulgação de todos os eventos realizados no IPCA (1);   

⇒ Tornar a informação de divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação mais 
apelativa (1);  

⇒ Disponibilizado o horário de atendimento de todos os docentes durante todo o ano lectivo 
(1); 

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 14: Contacto por via electrónica  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 44: Contacto por via electrónica 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Aumentar a capacidade das caixas de e-mail (1); 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 15: Resposta às solicitações por correio electrónico     
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 45: Resposta às solicitações por correio electrónico 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Utilizar uma linguagem mais acessível e cuidada (1) 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 16: Variedade de formulários disponíveis no website     
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 
 

Gráfico nº 46: Variedade de formulários disponíveis no website 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Adicionar os formulários para requisição de bolsas, matrículas e melhorias de notas.  
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Indicador n.º 17: Sistema automatizados e interactivos de divulgação das 
actividades     

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 47: Sistemas automatizados e interactivos de divulgação das actividades 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Promover uma maior divulgação das actividades realizadas através dos meios de 
comunicação social de incidência local e regional (1); 

⇒ Aumentar os locais físicos de distribuição e fixação dos cartazes de divulgação de eventos 
e outro tipo de informação (1); 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 18: Aplicação de medidas correctivas em função das sugestões e 
reclamações dos alunos     

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 48: Aplicação de medidas correctivas em função das sugestões e reclamações dos alunos 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Melhorar a comunicação entre serviços e funcionários, de modo a evitar a ocorrência de 
erros (1); 

⇒ Analisar e implementar as sugestões apresentadas pelos alunos (1); 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 19: Envolvimento dos alunos na concepção dos produtos e serviços 
e no processo de tomada de decisão     

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 49: Envolvimento dos alunos na concepção dos produtos e serviços 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 20: Incentivos aos alunos para se organizarem (grupos de trabalho, 
associação)     

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 50: Incentivos aos alunos para se organizarem 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Envolver dos alunos na promoção e organização de actividades de carácter extra-
curriculares (1); 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 21: Tempo de resposta às reclamações     
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 51: Tempo de resposta às reclamações 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Diminuir o tempo de resposta às reclamações (1); 
 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 22: Tempo de resposta aos requerimentos     
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

 

Gráfico n.º 52: Tempo de resposta aos requerimentos 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Estabelecer prazos mínimos de resposta aos requerimentos (1); 
 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 23: Pedidos de audiência (reunião com a Direcção da ESG)    
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 53: Pedidos de audiência 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 24: Modo de divulgação dos horários de atendimento dos docentes     
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 
 

Gráfico n.º 54: Modo de divulgação dos horários de atendimento dos docentes 

4% 4%

46%

38%

4% 4%

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat, nem Ins Satisfeito Muito Satisfeito Não Respondeu  
b) Sugestões de melhoria  

 

⇒ Afixar desde o início semestre o horário de atendimento dos docentes. Muitas vezes, isso 
só acontece passado um mês (1);  

⇒ Disponibilizar no website do IPCA os horários de atendimento dos docentes, durante todo o 
ano lectivo (2); 

 

 

c) Outras sugestões de melhoria relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 25: Modo de divulgação das pautas das classificações dos exames     
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 
 

Gráfico n.º 55: Modo de divulgação das pautas das classificações dos exames 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Divulgar as pautas de avaliação através da Internet, mantendo a privacidade dos alunos, 
através da utilização de palavra-chave (4);  

⇒ Afixar as pautas de avaliação dentro dos prazos estabelecidos, o que nem sempre 
acontece (2);  

⇒ Dar a conhecer no início do ano, os critérios e metodologias de avaliação (1); 
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 26: Satisfação global com o desempenho dos SAESG 
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 
 

Gráfico n.º 56: Satisfação global com o desempenho dos Serviços Administrativos da ESG
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Divulgar das conclusões da implementação da CAF nos SAESG (1);  

⇒ Alargar o horário de atendimento dos SAESG para os alunos que frequentam o regime 
pós-laboral (1). 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 27: Questionado sobre o tipo de serviço/produto que desejado     
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 
 

Gráfico n.º 57: Já foi questionado sobre o tipo de serviços/produtos que deseja?
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IV. RESULTADOS – COORDENADORES DOS 
GRUPOS DISCIPLINARES 
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Num total de seis Coordenadores de Grupos Disciplinares, responderam 3 ao inquérito 

(50%).  

 

 

 

Indicador n.º 1: Modo de prestação do serviço de recepção e controle de 
documentos do dossier pedagógico      

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

 

Gráfico n.º 58: Modo de prestação do serviço de recepção e controle dos documentos do dossier pedagógico 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 2: Apoio administrativo às actividades inerentes às coordenações 
dos grupos disciplinares       

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 59: Apoio administrativo às actividades inerentes às coordenações de grupo disciplinar 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 3: Tempo de resposta às diversas solicitações       
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 60: Tempo de resposta às diversas solicitações 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 4: Cortesia no atendimento  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 61: Cortesia no atendimento 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 5: Acessibilidade à informação  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

 

Gráfico n.º 62: Acessibilidade à informação 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 6: Qualidade da informação disponibilizada       
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 63: Qualidade da informação disponibilizada 
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b) Sugestões de melhoria  

 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 7: Meios expeditos na prestação do serviço (uso das TIC) 
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 
 

Gráfico n.º 64: Meios expeditos na prestação do serviço 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 8: Atendimento telefónico  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 65: Atendimento telefónico 

0%0%

33%

0%67%

0%

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat, nem Ins Satisfeito Muito Satisfeito Não Respondeu  
 

 

b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 9: Atendimento por e-mail      
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 66: Atendimento por e-mail 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 10: Participação no processo de tomada de decisão  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 67: Participação no processo de tomada de decisão 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 11: Aplicação de medidas correctivas em função das sugestões       
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 
 
 

Gráfico n.º 68: Aplicação de medidas correctivas em função das sugestões 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 12: Informação on-line disponível no website       
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 
 
 

Gráfico n.º 69: Informação on-line disponível no website
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Actualizar constantemente o conteúdo da informação disponível (1) 
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 13: Envolvimento na concepção e melhoria dos produtos e serviços       
 
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 70: Envolvimento na concepção e melhoria dos produtos e serviços 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 14: Resposta aos pedidos de audiência       
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 71: Resposta aos pedidos de audiência 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 15: Participação no processo de definição dos objectivos 
estratégicos da ESG      

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 72: Participação no processo de definição dos objectivos estratégicos da ESG
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 16: Satisfação global com o desempenho dos SAESG 
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 73: Satisfação global com o desempenho dos serviços administrativos da ESG 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 17: Questionado sobre o tipo de produtos/serviços que desejado 
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 74: Já foi alguma vez questionado sobre o tipo de serviços/produtos que deseja?
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 18: Importância das avaliações periódicas para aferir o grau de 
satisfação do cliente relativamente aos Serviços Administrativos da ESG       

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 75: Considera importante a existência de avaliações periódicas para aferir o grau de satisfação relativamente 
aos Serviços Administrativos da ESG?
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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V. RESULTADOS – DIRECTORES DE CURSO 
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Num total de cinco Directores de Curso, responderam ao inquérito dois (40%).  

 

 

 

Indicador n.º 1: Resposta aos pedidos de alteração de salas  
 

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 76: Resposta aos pedidos de alteração de salas 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Criar salas maiores (1);  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 432

 

Indicador n.º 2: Resposta aos pedidos de alteração dos horários escolares   
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 77: Resposta aos pedidos de alteração dos horários escolares
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Coordenar com outros docentes (por vezes, existem restrições por parte de outros 
docentes) (1) 

 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 3: Modo de elaboração dos horários escolares  
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 78: Modo de elaboração dos horários escolares
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Instituir uma tarde livre na semana, de modo a criar condições para a realização de um 
conjunto de actividades extra-curriculares e reuniões de grupo disciplinar, conselho 
pedagógico, conselho científico, entre outras, sem interferir no normal funcionamento das 
aulas (1);  

⇒ Equilibrar os horários dos alunos. Existem dias em que os alunos estão sobrecarregados 
de aulas e outros em que não têm aulas (1);  

⇒ Elaborar os horários escolares em função dos interesses e aproveitamento escolar dos 
alunos (1); 

 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 4: Modo de prestação do serviço de apoio à marcação dos exames  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 79: Modo de prestação do serviço de apoio à marcação de exames 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ O calendário dos exames escolares deveria ser marcado pelos serviços administrativos, 
pois do modo como é gerido torna-se difícil conciliar os interesses dos alunos, docentes e 
gestão de salas de aulas (1); 

 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 5: Modo de prestação do serviço de apoio ao planeamento e 

execução de actividades extracurriculares        
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 80: Modo de prestação do serviço de apoio ao planeamento e execução de actividades extracurriculares 
integradas nas direcções de curso 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 6: Tempo de resposta às diversas solicitações        

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 81: Tempo de resposta às diversas solicitações 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 7: Cortesia no atendimento  

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 82: Cortesia no atendimento 
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b) Sugestões de melhoria  

 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 8: Acessibilidade à informação        
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 83: Acessibilidade à informação 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Actualizar periodicamente a informação disponível no Website do IPCA (1); 
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 9: Qualidade da informação disponibilizada        
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 84: Qualidade da informação disponibilizada 
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b) Sugestões de melhoria  

 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 10: Meios expeditos na prestação do serviço (uso das TIC)       

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 85: Meios expeditos na prestação do serviço 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Criar uma intranet com acessos diferenciados (1); 
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 11: Atendimento telefónico  

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 86: Atendimento telefónico 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ O colaborador que está na recepção a fazer atendimento telefónico para além de identificar 
o serviço, a ESG, deveria apresentar-se e identificar-se (1); 

 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 12: Atendimento por e-mail 
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 87: Atendimento por e-mail 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 13: Participação no processo de tomada de decisão  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

 

Gráfico n.º 88: Participação no processo de tomada de decisão 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 14: Aplicação de medidas correctivas em função das sugestões        
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 89: Aplicação de medidas correctivas em função das sugestões 

0%0%0%0%

100%

0%

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat, nem Ins Satisfeito Muito Satisfeito Não Respondeu  
 

 

b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 15: Informação on-line disponível no website 
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 90: Informação on-line disponível no website
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Actualizar periodicamente a informação (1); 

⇒ Divulgar as acções e actividades promovidas no âmbito das direcções de curso (1);  

⇒ Criar um mecanismo, procedimento, para sabermos a quem pedir apoio para colocar 
informação sobre as actividades extra-curriculares no website promovidas pelas direcções 
de curso (1); 

 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 16: Qualidade do apoio administrativo nas defesas dos relatórios de 

estágio/projecto        

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 91: Qualidade do apoio administrativo nas defesas dos relatórios de estágio/projecto 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 17: Envolvimento na concepção e melhoria do serviço/produto       
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 92: Envolvimento na concepção e melhoria dos produtos e serviços 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Realizar sessões de brainstorming (1); 
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 18: Resposta aos pedidos de audiência        
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 93: Resposta aos pedidos de audiência 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 19: Participação no processo de definição dos objectivos 

estratégicos da ESG       
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 94: Participação no processo de definição dos objectivos estratégicos da ESG
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 20: Satisfação global com o desempenho dos SAESG 
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 95: Satisfação global com o desempenho dos Serviços Administrativos da ESG
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Implementar algumas das sugestões apresentadas, com base na definição de um conjunto 
de prioridades (1); 

 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 21: Questionado sobre o tipo de serviço/produto que desejado  
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 96: Alguma ves foi questionado sobre o tipo de serviço/produtos que deseja? 
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Indicador n.º 22: Importância da existência de avaliações periódicas para aferir 
índice de satisfação do cliente relativamente a este serviço 

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 97: Considera importante a existência de avaliações periódocas para aferir o seu índice de satisfação 
relativamente aos Serviços Administrativos da ESG 

100%

0%

sim não  
 

 

 



 



Anexos 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RESULTADOS – OUTROS SERVIÇOS  
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Num total de 10 inquéritos enviados a diferentes serviços, responderam três (30%).  

 

 

 

Indicador n.º 1: Tempo de resposta às diversas solicitações    

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

 

Gráfico n.º 98: Tempo de resposta às diversas solicitações 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Melhorar a coordenação entre os serviços 
 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 2: Cortesia no atendimento  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 99:  Cortesia no atendimento 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Maior disponibilidade 
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 3: Acessibilidade à informação     
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 100: Acessibilidade à informação 
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b) Sugestões de melhoria  

 

⇒ Melhorar a comunicação entre os serviços 
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 4: Qualidade da informação disponibilizada     
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 101: Qualidade da informação disponibilizada 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 5: Meios expeditos na prestação do serviço (uso das TIC)    
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 102: Meios expeditos na prestação do serviço 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Criar uma intranet 
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 6: Atendimento telefónico     
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 103: Atendimento telefónico 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Maior disponibilidade 
 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 7: Atendimento por e-mail    
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 104: Atendimento por e-mail
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 8: Processos expeditos na resposta às solicitações     
 
 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 105: Processos expeditos na resposta às solicitações 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 9: Resultados dos serviço/produto     
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 106: Resultados do serviço/produto
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 10: Avaliações periódicas para aferir o índice de satisfação     
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 107: Avaliações periódicas para aferir o índice de satisfação 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 11: Participação no processo de tomada de decisão  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 108: Participação no processo de tomada de decisão 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 12: Aplicação de medidas correctivas em função das sugestões  

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 109: Aplicação de medidas correctivas em função das sugestões 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 13: Informação on-line disponível no website  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 110: Informação on-line disponível no website 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Criar uma intranet  
⇒ Actualizar com maior frequência a informação 

 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 14: Envolvimento na concepção e melhoria dos produtos e serviços    
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 111: Envolvimento na concepção e melhoria dos produtos/serviço
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b) Sugestões de melhoria  
 

Fomentar a participação, através da criação de mecanismos apropriados, na concepção e 

melhoria dos produtos e serviços 

 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 15: Resposta aos pedidos de audiência  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 112: Resposta aos pedidos de audiência 
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 16: Participação no processo de definição dos objectivos 

estratégicos da ESG  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

 

Gráfico n.º 113: Participação no processo de definição dos objectivos estratégicos da ESG

0%0%

34%

33%

0%

33%

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Sat, nem Ins Satisfeito Muito Satisfeito Não Respondeu  
 

 

 

b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 17: Satisfação global com o desempenho dos Serviços Administrativos da 

ESG   

 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 114: Satisfação global com o desempenho dos Serviços Administrativos da ESG
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b) Sugestões de melhoria  
 

Desenvolver novas estratégias para o funcionamento global dos serviços 

 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 18: Questionado sobre o tipo de serviço/produto desejado  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 115: Já foi alguma vez questionado sobre o tipo de serviços/produtos que deseja?
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b) Sugestões de melhoria  
 

⇒ Nada a registar  
 

 

c) Outras sugestões relacionadas com outros serviços do IPCA  
 

⇒ Nada a registar  
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Indicador n.º 19: Importância da existência de avaliações periódicas para aferir o 

grau de satisfação dos clientes relativamente aos Serviços Administrativos da ESG  
 

 

a) Resultados da aplicação do inquérito  
 

Gráfico n.º 116: Considera importante a existência de avaliações periódicas para aferir o grau de satisfação relativamente 
aos Serviços Administrativos da ESG?
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VII. CONCLUSÃO  

 
 
Pretendemos que este relatório seja utilizado como uma ferramenta de trabalho pela 

Direcção da ESG, principalmente ao nível do realinhamento do conceito de serviço dos SAESG 

e, consequentemente, ao nível da definição de objectivos de carácter operacional dos mesmos 

serviços, nos termos do SIADAP (Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública).  
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Anexo 7.6: Documento Orientador para a elaboração do Plano de 

Melhoria – Áreas de Melhoria e Critérios de definição das prioridades 
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I. ENQUADRAMENTO 
 

Tendo como referência os objectivos e prioridades definidos pela Direcção da 

ESG, relativamente a todo este processo de auto-avaliação (AA) dos Serviços 

Administrativos da ESG (SAESG), através da aplicação da CAF, no sentido da sua 

melhoria organizacional, por um lado, e, por outro, os resultados obtidos com o 

preenchimento das grelhas de AA, bem como os resultados da aplicação dos 

inquéritos aos clientes/cidadãos (alunos) e clientes/serviços, foi elaborado o presente 

documento orientador para a elaboração do plano de melhorias, a ser, posteriormente, 

desenvolvido pela Direcção da ESG.  

Este documento contém as áreas de melhoria e respectivos critérios que 

precederam à hierarquização das intervenções, constituindo, desta forma, uma 

ferramenta para que a Direcção da ESG possa determinar, tendo como base os seus 

objectivos estratégicos para o próximo ano de 2006, as áreas de actuação que se 

prendem com a área de intervenção dos SAESG integradas em Plano de Melhorias. É 

conveniente salientar que aplicámos todos os critérios da ferramenta CAF.  

Pretendemos, portanto, que este seja um documento orientador para a posterior 

elaboração do Plano de Melhorias dos SAESG.  

Neste sentido, o presente documento encontra-se estruturado da seguinte forma: 

enquadramento, resultados da auto-avaliação organizacional dos SAESG, 

hierarquização das acções de melhoria, tabela com o ranking das acções de melhoria, 

visão geral do plano (orientações) e ficha da acção de melhoria (orientações).  
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II. RESULTADOS DA AUTO-AVALIAÇÃO 
 

Em termos globais, os resultados da auto-avaliação (AA) obtidos em relação aos 

critérios em análise foram os seguintes:  
 

Critério n.º 1 – Liderança  1,8 

Critério n.º 2 – Planeamento e estratégia   1,8 

Critério n.º 3 – Gestão das pessoas  1 

Critério n.º 4 – Parcerias e recursos   1,4 

Critério n.º 5 – Gestão dos processo e da mudança  1,8 

Critério n.º 6 – Resultados orientados para os 

cidadãos/clientes   
0,5 

Critério n.º 7 – Resultados relativos às pessoas  0,8 

Critério n.º 8 – Impacto na sociedade  0 

Critério n.º 9 – Resultados de desempenho-chave  0 

TOTAL GLOBAL  9,1 

 

Seguidamente, serão apresentadas as oportunidades de melhoria dos critérios 

dos meios e dos critérios de resultados da ferramenta CAF. 

1. Critério 1 – Liderança  

Oportunidade de melhoria 

1.1 – Dar uma orientação à organização: desenvolvendo e comunicando a visão, 
missão e valores  

- Elaborar os seguintes documentos orientadores: “Observações de Deming sobre a liderança”; 
“Principais funções da liderança relativamente ao grupo”; “Etapas sobre a formulação da 
visão”; “Metodologia para a elaboração da missão”; “Carta de ética na Administração Pública”; 
“Qualidade do membro da equipa”. Divulgar este documentos através dos canais mais 
adequados, oportunamente identificados.  

- Assumir como valor organizacional a partilha do conhecimento, isto é, a  gestão do 
conhecimento, pois esta é a melhor forma de aumentar a produtividade das pessoas e das 
equipas de trabalho. Os gestores desempenham aqui um papel determinante.  

- Estabelecer, através de um envolvimento activo e participado entre todos os colaboradores 
da ESG (não docentes e docentes), bem como das diferentes partes interessadas, 
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principalmente os alunos, os valores organizacionais.  

- Elaborar um flyer com a missão, visão e objectivos estratégicos e enviar para todos os 
colaboradores dos SAESG para ser afixado nos respectivos gabinetes, bem como em painéis 
informativos, expostos em espaços comuns.  

- Definir indicadores de comportamento do líder que favoreça o trabalho em equipa.  

- Divulgar o plano de actividades junto dos colaboradores dos SAESG. 

- Reformular o questionário de avaliação pedagógica e organização aplicados aos alunos no 
sentido de se aproveitar os resultados para formular os objectivos operacionais a integrar o 
plano de actividades.  

- Elaborar folhas de presença para as diferentes reuniões.  

- Promover uma apresentação pública do Plano de Actividades, onde se convidaria, para além 
dos colaboradores, não docentes e docentes da ESG, coordenadores de outros Serviços do 
IPCA, bem como parceiros institucionais externos à ESG. 

 

Oportunidade de melhoria 

1.2 – Desenvolver e implementar um sistema de gestão da organização  

- Integrar o Plano de Actividades dos SAESG, no Plano de Actividades da ESG. O Plano de 
Actividades dos SAESG, enquadrado nos objectivos estratégicos da ESG, deverá servir de 
base de apoio à definição dos objectivos individuais, para efeitos de avaliação de 
desempenho individual, nos termos do SIADAP.  

- Avaliar o grau de satisfação das entidades que acolhem os alunos estagiários dos diferentes 
cursos ministrados na ESG, bem como os próprios alunos sobre os termos em que 
decorreram os próprios estágios, como forma de orientar os modelos de estágio à satisfação 
das necessidades e expectativas das diferentes partes interessadas.   

- Adoptar diferentes programas informáticos para a gestão de projectos e equipas de trabalho, 
nomeadamente: fluxograma e microsoftproject.  

- Criar sistemas de informação para a gestão.  

- Elaborar relatórios de actividades dos SAESG e das diferentes unidades orgânicas da ESG, 
para que se possa avaliar o grau de execução das actividades, determinar desvios e causas 
dos mesmos. Estes dados são importantes para a elaboração do Plano de Actividades do ano 
seguinte.  

- Aplicação de questionários para avaliar se as necessidades e expectativas dos colaboradores 
foram satisfeitas, com a execução do Plano de Actividades.   

- Implementar um sistema operacional de medição do desempenho da organização: tableau de 
bord com actividades e indicadores; 

 

Oportunidade de melhoria 

1.3 – Motivar e apoiar as pessoas da organização e servir de modelo  

- Criar uma intranet na ESG e colocar um campo para apresentação de sugestões – caixa de 
sugestões virtual.  

- Registar na agenda do Director da ESG as reuniões e encontros com os diferentes 
colaboradores dos SAESG.  

- Dar a conhecer a todos os colaboradores (não docentes e docentes) a constituição de todos 
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os grupos de trabalho, identificar os seus membros e a sua área de actuação. Se a intranet 
for criada, esta informação deveria veicular, também, neste meio de comunicação e 
informação.  

- Promover a realização de acções de formação/esclarecimento sobre o SIADAP para todos os 
colaboradores da ESG.  

- Definir linhas de orientação concretas para a definição dos objectivos individuais, a 
estabelecer nos termos do SIADAP. Aqui pretende-se que o efeito seja em “cascata”: 
definição dos objectivos do topo até à base. 

- Introduzir sistemas de avaliação do desempenho que liguem os objectivos organizacionais e 
individuais, permitam o feedback e estejam ligados às oportunidades de progressão.   

- Elaborar o Regulamento para a avaliação do desempenho dos dirigentes, funcionários e 
agentes em serviço na ESG.   

- Perceber o que motiva os colaboradores através da utilização de inquéritos, grupos de 
discussão, entre outros mecanismos.  

- Reiniciar, na ESG, a organização e realização de actividades “vestir a camisola”.  

- Elaborar um diagnóstico sobre as necessidades de formação junto dos colaboradores dos 
SAESG.  

- Elaborar o Plano Anual de Formação.  

- Implementar medidas de reconhecimento público e premiar os esforços individuais e de 
grupos de trabalho e equipas (por exemplo, divulgação dos resultados do trabalho; 
participação em seminários e acções de formação).  

- Implementar políticas de conciliação da vida familiar e profissional: regime de “horários 
flexíveis”. 

 

Oportunidade de melhoria 

1.4 – Gerir as relações com o nível político e com as outras partes interessadas  

- Desenvolver e implementar as seguintes ferramentas que promovem o diálogo com as 
diferentes partes interessadas: consulta de parceiros estratégicos; inquéritos; grupo de 
interesse; pesquisa de futuro.  

- Melhorar os mecanismos de publicitação dos bons resultados, das medidas inovadoras e dos 
padrões de qualidade dos serviços na Internet; na comunicação social e em publicações 
científicas.  

- Tendo em vista o reforço da comunicação eficaz e transparência da administração, suportado 
pelo DL n.º 135/99, de 22 de Abril, poder-se-á estabelecer os seguintes princípios: publicitar 
interna e externamente o Plano de Actividades, Relatório de Actividades e Balanço Social; 
adoptar meios de divulgação multimédia das actividades da ESG/IPCA, com o objectivo de 
esclarecer todas as partes interessadas sobre o seu funcionamento. 
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2. Critério 2 – Planeamento e estratégia   
Oportunidade de melhoria 

2.1 – Obter informação relacionada com necessidades presentes e futuras das 
partes interessadas 

- Uma vez listado as diferentes partes interessadas dos SAESG, internos e externos, directos e 
indirectos, torna-se necessário construir uma matriz de stakeholders de forma a permitir 
identificar: quem são as principais partes interessadas, quais são os seus objectivos e os 
seus interesses principais, qual a sua base de poder e qual a sua influência, qual o seu 
impacto no projecto, se existe conflito potencial com outras partes interessadas, se cada 
stakeholder será potencialmente um aliado, um adversário ou manter-se-á neutral, qual o 
papel que terá no projecto (actor principal, mero participante, consultor ou outro), qual o tipo 
de envolvimento a oferecer (informação, consulta ou participação) e como poderemos 
trabalhar em conjunto para obter impactos vantajosos para ambas as partes (estratégia win-
win).  

- Anualmente, efectuar o levantamento das necessidades de formação dos colaboradores 
SAESG, no sentido de se elaborar o Plano Individual de formação e o geral. Estes planos 
deverão ser tidos em conta aquando da elaboração do Plano de Actividades 

- Aplicação de questionários aos colaboradores para determinar o seu nível de bem-estar e 
factores motivacionais.  

- Implementar um sistema de sugestões, bem como geri-las à posteori, implementando aquelas 
que poderão conduzir a processo de melhoria. 

- Para um maior conhecimento e de um nível qualitativo diferenciado sobre as necessidades 
presente e futuras, das partes interessadas, dever-se-á activar um fluxo regular de 
informações sobre alguns aspectos do seu contexto externo geral (aspectos políticos, 
económicos, sociais e tecnológicos), do seu contexto externo específico (clientes externos, 
fornecedores, concorrentes, grupos regulamentadores, incluindo o Governo) e ambiente 
interno (estrutura, funções, cultura, recursos, processos).  

- Elaborar um documento com as linhas de orientação para garantir a qualidade de informação 
(utilidade, objectividade e integridade). 

 

Oportunidade de melhoria 

2.2 – Desenvolver, rever e actualizar o planeamento e a estratégia  

- Envolver todos os colaboradores no processo de elaboração do plano de actividades dos 
SAESG. 

- Criar uma dinâmica de análise SWOT: dos pontos fortes e fracos (internos – está a ser 
aplicada através da CAF); e oportunidades e ameaças (ambiente externo) que suporte a 
orientação estratégica.  

- Integrar no Plano de Actividades da ESG o Plano de Actividades dos Serviços 
Administrativos.  

- Nos próximos planos orientadores da estratégia da ESG poderá constar um ponto que 
foque a política de melhoria de serviços. 

- Definir no plano de actividades indicadores de desempenho das diferentes acções.    

- Alargar a participação nas sessões de avaliação da qualidade do plano de actividades a 
todas as partes interessadas internas e externas (as julgadas convenientes). Estas sessões 
poderiam ser estruturadas da seguinte forma: apresentação geral do plano; discussão geral 
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do plano e das reacções (favoráveis e desfavoráveis) que ele mereceu; modificações que 
melhorariam os pontos fortes e minimizariam ou eliminariam os pontos fracos; acordar os 
passos seguintes para completar o plano.  

- Aquando da elaboração do Plano de Actividades criar medidas de monitorização e 
avaliação dos mesmos, em termos de resultados e de impactos, para que seja possível 
medir o grau de cumprimento dos objectivos e, se necessário, ajustar a estratégia e os 
planos. Esta medida deve ser aplicada não só ao Plano de Actividades da ESG, como, 
também, aos dos Grupos Disciplinares; Direcções de Curso, Grupos de Trabalho Científico-
pedagógicos e Serviços Administrativos.  

- Os grupos de trabalho, Grupos Disciplinares e Direcções de Curso deverão elaborar 
relatório intercalares e finais. 

 

Oportunidade de melhoria 

2.3 – Implementar o planeamento e a estratégia em toda a organização  

- Criar os seguintes mecanismos de comunicação interna dos objectivos e planos: distribuir a 
todos os colaboradores (não docentes e docentes), pelo menos, um resumo do plano de 
actividades; afixar as declarações de missão, visão e valores na parede dos principais 
espaços, ou outros locais de divulgação. Ponderar a hipótese de dar a cada colaborador um 
cartão com essas declarações ou outro meio de divulgação; publicar partes do plano numa 
newsletter e em materiais de publicidade e marketing (brochuras, anúncios); dar formação 
aos colaboradores sobre o plano, se houver necessidade; prever cópias do plano 
(eventualmente simplificadas) para distribuir pelas principais partes interessadas.  

- Reactivar o Conselho Consultivo da ESG. 

- Todos os grupos de trabalho/projecto deverão elaborar o seu próprio cronograma de acção.  

- Para que se possa medir periodicamente o grau de concretização dos objectivos, a liderança 
deve assegurar que a organização disponha de medidas de qualidade quantificáveis, tal 
como estas são vistas pelos cidadãos/clientes, o que permite controlar permanentemente as 
suas expectativas presentes e futuras (níveis de satisfação, queixas; inquéritos aos clientes; 
etc.). Dever-se-á, também, desenvolver medidas internas para avaliar processo de melhoria 
(níveis de não conformidade; resultados de auditorias de qualidade; satisfação dos 
trabalhadores; envolvimento dos trabalhadores; pontuações obtidas na utilização de modelos 
de qualidade, como a CAF; etc.). Por outro lado, os planos de actividades dos grupos de 
trabalho/projectos, coordenadores de grupos disciplinares e direcções de curso  deverão criar 
indicadores de desempenho para que se possa medir o grau de cumprimento dos objectivos. 

 

 
3. Critério 3 – Gestão das pessoas    

Oportunidade de melhoria 

3.1 – Planear, gerir e melhorar os recursos humanos em sintonia com o 
planeamento e a estratégia  

- Os planos e programas resultantes da política de recursos humanos poderá abranger os 
seguintes aspectos: criação ou modificação do sistema de reconhecimento baseados no 
aumento do valor da organização para os cidadãos/clientes e na sua satisfação; realização de 
pesquisas com os funcionários para avaliar os factores do ambiente de trabalho que 
contribuem para o aumento ou inibição do desempenho; aperfeiçoamento de critérios e 
práticas de recrutamento e selecção; criação de oportunidades para a aprendizagem e 
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utilização da criatividade em actividades que ultrapassem as atribuições das funções, através 
da reformulação de processos e das estruturas organizacionais; iniciativas de formação e 
treino; estabelecimento de parcerias com outras organizações públicas para partilhar o treino 
e ampliar oportunidades de trabalho; introdução de aprendizagem à distância (e-learning).  

- Planear os recursos humanos, avaliando, em particular, o desvio existente entre as 
competências actuais e as necessidades futuras (novas competências) dos colaboradores. 
Nesse sentido, dever-se-á elaborar planos de desenvolvimento individuais e experiências de 
aprendizagem no meio do trabalho, de forma a garantir a auto-suficiência profissional.  

- Aplicação de inquéritos para aferição das necessidades e expectativas dos colaboradores 
relativamente à formação.  

- Elaborar, anualmente, o Plano de Formação para os Colaboradores dos SAESG, articulado 
com as suas funções, e com o Plano de Actividades da ESG.  

- Definir uma política de atribuição de um plafond para formação do pessoal não docente, à 
semelhança do que se faz com o pessoal docente.  

 
Oportunidade de melhoria 

3.2 – Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas em articulação 
com os objectivos e metas organizacionais, individuais e de grupo   

- Identificar as competências ao nível individual e da organização em termos de conhecimento, 
capacidades e atitudes, através, por exemplo, do preenchimento de uma grelha onde conste a 
seguinte informação: saber-fazer; saber (conhecimento); saber-ser. As competências poderão 
servir para recrutar pessoas, bem como para monitorizar o desempenho dos colaboradores.  

- Elaborar um dicionário de competências, onde se descreve o conjunto das competências 
requeridas pelos postos de trabalho no quadro actual da organização, com a definição e os 
níveis de cada uma delas.  

- Elaborar um referencial de competências, onde se descreve o conjunto das competências 
requeridas pelos postos de trabalho da organização, segundo uma classificação por posto.  

- Elaborar o perfil de competências, que passará pelas seguintes etapas: análise dos 
objectivos estratégicos da organização; análise das capacidades e recursos da organização; 
estudo da rentabilização da gestão por competências; concepção dos princípios e da 
arquitectura da gestão por competências; elaboração de um ou vários perfis; aplicação do 
perfil às funções dos recursos humanos.  

- Favorecer a aprendizagem permanente através de uma aprendizagem auto-determinada e 
auto-dirigida para que a aprendizagem individual favoreça e esteja na base da aprendizagem 
organizacional. para que tal aconteça é necessário tomar as seguintes medidas: 
aprendizagem em meio laboral, através de reuniões regulares, que fomentam uma 
aprendizagem ligada a problemas concretos; melhoria do procedimento administrativo, 
através da comparação regular com outras organizações (estudos comparativos, melhores 
práticas); planeamento estratégico; cultura de aprendizagem; aprendizagem através da 
acção, no próprio trabalho, em situação real.  

- Implementar um sistema de gestão de carreiras baseado na formação complementar para 
actualização de carreiras, formação para aquisição de novas competências, entre outros 
aspectos.  

- Os Serviços Centrais poderiam disponibilizar à ESG a informação incluída no Balanço Social 
relacionada com os colaboradores da ESG.  

- Elaborar anualmente Planos de Formação (formação voluntária e obrigatória), com base em 
diagnósticos de necessidades e avaliações de desempenho (Questionários para o 
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levantamento, actas de reuniões, avaliações de desempenho, pedidos dos colaboradores 
para participação em acções de formação ) e disponibilizá-lo na intranet. Ter em atenção 
formação na área comportamental.  

- Implementar sistema de gestão de formação.  

- Criar e consolidar um projecto de formação intra-learning para todos os colaboradores dos 
SAESG, em particular, e todos os colaboradores do IPCA, em geral.  O colaborador que vai 
frequentar uma formação, posteriormente, se for do interesse para o grupo, disponibiliza na 
intranet toda a informação (Manual do Curso e informação complementar). Por outro lado, 
com a autorização da gestão de topo, poder-se-ia organizar sessões de formação, 
coordenadas pelo colaborador que recebeu a formação, formando, deste modo, os restantes 
colegas de trabalho. Aos participantes nestas acções passar-se-ia um certificado/declaração 
de participação.  (manual do curso, plataforma na intranet).  

- Apostar na elaboração de Planos de Formação para entidades externas, apostando nas áreas 
de saber da ESG.  

- Definir e divulgar as competências de liderança que os gestores da organização devem ter, 
bem como o seu significado: comunicação; trabalho em equipa; flexibilidade e inovação; 
negociação; capacidade de ter uma visão do conjunto; tomada de riscos, por exemplo.  

- Planear medidas de acompanhamento dos novos colaboradores (não docentes e docentes), 
tais como: reunião para apresentação; manual de acolhimento e formação inicial sobre as 
competências para que foi recrutado, se houver necessidade.  

- Elaborar o Manual de Acolhimento – memória descritiva dos serviços (conhecer os serviços) e 
disponibilizá-lo, por exemplo, numa intranet a criar.  

- Criar  um regulamento de mobilidade interna – mobilidade de funções.  

 
Oportunidade de melhoria 

3.3 – Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades  

- Criar uma intranet e aí instalar um campo – “Caixa de sugestões” acessível a todos os 
colaboradores, com formulários associados, onde periodicamente é lançado um lembrete a 
solicitar  contributos.  

- Todas as propostas de melhoria apresentadas pelos colaboradores que forem despachadas 
favoravelmente e implementadas deverão ser divulgadas na intranet, como forma de 
reconhecimento público do colaborador na melhoria do serviço. Poder-se-á criar outros 
espaços de reconhecimento público das boas sugestões que deram origem a inovações, 
como por exemplo a realização de workshops ou outros acontecimentos internos, onde os 
colaboradores que tenham apresentado essas sugestões possam apresentá-las 
publicamente.  

- Elaborar uma Proposta do Regulamento de aplicação do SIADAP no IPCA.   

- Diagnosticar, periodicamente, através de questionários, os colaboradores: necessidades e 
expectativas formativas, mobilidade, liderança, planeamento, conciliação entre a vida pessoal 
e profissional, entre outros aspectos.  

- Elaborar um documento sobre a avaliação 360º e seus benefícios, para servir de base a uma 
discussão e, posteriormente, à implementação de um sistema dessa natureza.  

- Promover encontros com os sindicatos e organizações representativas dos colaboradores 
(não docentes e docentes), num clima de abertura e diálogo. 
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4. Critério 4 – Parcerias e recursos     
Oportunidade de melhoria 

4.1 – As relações de parceria sejam promovidas e implementadas  

- Definir um sistema de monitorização e avaliação regular dos processos, dos resultados e do 
tipo de pareceria, externas e internas, que inclua uma avaliação “on going” e permita um 
acompanhamento muito próximo, bem como uma capacidade de ajustamento das metas 
fixadas e do próprio modelo de parceria adoptado, se tal se justificar. O sistema de 
monitorização pode ser baseado em relatórios periódicos (semestrais e anuais) com 
informações necessárias a uma apreciação do grau de cumprimento dos objectivos 
previamente fixados no projecto de parceria e da forma como foram atingidos.  

- Promover a mobilidade das pessoas/colaboradores entre os parceiros. Quando se 
estabelecerem protocolos com diferentes Instituições dever-se-á incluir uma cláusula sobre a 
mobilidade de colaboradores.  

 

 
Oportunidade de melhoria 

4.2 – As parcerias com cidadãos/clientes sejam promovidas e implementadas  

- Publicitar a composição da Comissão das Jornadas da ESG, bem como certificar o seu 
envolvimento, principalmente no que respeita à participação dos alunos.  

- Tratar estatisticamente os resultados dos inquéritos de avaliação organizacional dos SAESG 
aplicados aos alunos.  

- Disponibilizar na Internet um “Fórum de Discussão” sobre matérias relacionadas com a 
temática “Cidadania”.  

- Disponibilizar na Internet uma Caixa de Sugestões e Reclamações.  

- Disponibilizar na Internet os seguintes conteúdos relacionados com a actividade da ESG: 
planos estratégicos, planos e relatórios de actividade e outra informação relevante 
relacionada com a sua missão e visão, organograma; página do docente, entre outros 
aspectos.  

- Promover sessões públicas de apresentação do plano e relatório de actividades, bem como 
da promoção e desenvolvimento de projectos de carácter relevante para a Instituição e 
comunidade regional e local.  

- Melhorar os processos organizacionais com o objectivo de melhorar a informação disponível 
e consequentemente melhorar o atendimento ao aluno.  

- Identificação dos colaboradores que estão a fazer atendimento (placa de identificação do 
colaborador).  

- Melhorar o “balcão virtual” da ESG, no website do IPCA. Promover uma avaliação dos 
serviços disponíveis on-line.  

- Sugestões de melhoria apresentadas pelos alunos no inquérito de satisfação: envolver mais 
os alunos na promoção e organização de actividades de carácter extracurricular; melhorar a 
harmonização da informação veiculada sobre determinado evento ou situação; aumentar a 
manifestação de boa vontade no apoio à resolução de situações problemáticas; tornar os 
horários escolares mais flexíveis (ter aulas às sextas-feiras, em vez de ter nos restantes dias 
da semana entre as 8h30 e as 18h00; respeitar a regra pedagógica de existências de 
intervalos entre duas aulas consecutivas, pois caso contrário torna-se prejudicial em termos 
de capacidade de concentração do aluno); salas de aula maiores; colocar mais mesas nas 
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salas de aula; concluir a construção das novas instalações, renovar o equipamento 
informático (existe equipamento obsoleto e algum constantemente avariado; nos PC´s de 
trabalho faltam aplicações necessárias; o equipamento informático deveria ser revisto, pois 
não serve para determinadas disciplinas; os computadores de apoio aos videoprojectores 
devem ser mais completos a nível de software); consultar as pautas de avaliação através do 
website do IPCA, criando, nesse sentido, os mecanismos necessários para salvaguardar os 
direitos dos alunos; solicitar a todos os docentes a criação uma página web da disciplina 
disponibilizando, desta forma, entre outros, os seguintes conteúdos: programa da disciplina, 
conteúdos programáticos, horário de atendimento, fórum de discussão, material de apoio e 
sebentas; privilegiar o adequado esclarecimento de todas as questões colocadas pelos 
alunos; reencaminhar as chamadas para as pessoas indicadas, o que implica um 
conhecimento global, mas concreto, sobre todos os serviços prestados; alargar o período de 
funcionamento ao sábado, antes da época de exame; afixar a informação com 
antecedência: realização de eventos e outros assuntos, pois, por vezes, o aluno só tem 
conhecimento quando a mesma já se concretizou; afixar nos placares dos cursos as datas 
de reposição de aulas, as aulas extras e outras informações relacionadas com o normal 
funcionamento das aulas e que sejam relevantes para os alunos; colocar mais placares 
informativos noutros locais da ESG; afixar somente informação que seja do interesse do 
aluno; diminuir os prazos de resposta às solicitações apresentadas pelos alunos; simplificar 
e actualizar os formulários da ESG; a coerência e a facilidade de comunicação da 
informação entre os diferentes serviços deve ser melhorada, de modo a evitar informação 
contraditória sobre o mesmo assunto; criar mais parques de estacionamento; reivindicar 
transportes públicos para os alunos que frequentam o regime pós-laboral; Promover a 
divulgação de todos os eventos realizados no IPCA; tornar a informação de divulgação dos 
cursos de graduação e pós-graduação mais apelativa; disponibilizar o horário de 
atendimento de todos os docentes durante todo o ano lectivo; promover uma maior 
divulgação das actividades realizadas através dos meios de comunicação social de 
incidência local e regional; aumentar os locais físicos de distribuição e fixação dos cartazes 
de divulgação de eventos e outro tipo de informação; melhorar a comunicação entre 
serviços e funcionários, de modo a evitar a ocorrência de erros; analisar e implementar as 
sugestões apresentadas pelos alunos; diminuir o tempo de resposta às reclamações; 
estabelecer prazos mínimos de resposta aos requerimentos; afixar desde o início semestre 
o horário de atendimento dos docentes; disponibilizar no website do IPCA os horários de 
atendimento dos docentes, durante todo o ano lectivo. 

 
Oportunidade de melhoria 

4.3 – O conhecimento seja gerido   

- Criar e consolidar uma cultura de “organização que aprende” orientada pelos seguintes 
princípios: aprendizagem contínua (organização atenta às necessidades dos ex-alunos, 
alunos e potenciais alunos, adaptando permanentemente os seus papeis, as suas 
competências e os seus métodos de trabalho); empenho comum (fomentar a adopção de 
planos partilhados, entre colaboradores e dirigente, de aprendizagem pessoais, que tenham 
em conta estilos e necessidades diferentes); meio favorável (investir nas novas tecnologias 
como meio de simplificar os métodos e os procedimentos, a celebração de parcerias 
operacionais com outras organizações, incentivos à aprendizagem e simplificação da gestão 
de recursos humanos); gestão pela acção (empenho da gestão na procura de apoios e 
recursos necessários para acompanhar a gestão da mudança); coesão ( encontrar normas 
auto-determinadas que permitem uma acção concertada); ganho progressivo (a 
aprendizagem que conduz a transformações profundas produz-se de forma gradual e 
consolida-se em etapas firmes).  

- Adoptar novas estratégias organizacionais que passem pela partilha de plataformas 
tecnológicas, criando redes de informação, pela intercomunicabilidade organizacional 
com a valorização dos processos transversais. Colocar ao alcance de cada colaborador a 
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informação que este necessita, no momento preciso, para que a sua actividade seja 
produtiva.  

- Adaptar os instrumentos de gestão de forma a encorajar, sistematicamente, a partilha do 
conhecimento, tais como: melhorar o capital humano e social, aplanando as hierarquias 
verticais, destruindo as divisões burocráticas, ligando a avaliação ao desempenho, o sistema 
de promoção à partilha de conhecimento e instituindo comunidades de práticas (grupos que 
partilham conhecimentos num domínio específico); adaptar o capital 
operacional/organizacional (base de dados, Internet, intranet, vida social, unidades de 
conhecimento); construir um capital de parcerias, recolhendo informação dos stakeholders e 
associando-os aos processos de decisão; reforçar os laços com as diferentes organizações 
da comunidade envolvente.  

- Desenvolver as seguintes práticas de gestão do conhecimento organizacional: saber o que 
sabe a organização; reter o conhecimento tácito para enriquecer a memória organizacional; 
facilitar o acesso à informação e ao conhecimento; cultivar a troca de ideias entre as pessoas; 
estabelecer a ligação entre o conhecimento e as práticas organizacionais.  

- Tornar a gestão do conhecimento numa das prioridades de gestão e nesse sentido dever-se-á 
desencadear esforços para melhorar as suas práticas, tais como: 1) adopção de dispositivos 
tradicionais de partilha de conhecimento (formação para partilhar conhecimento a nível 
interno; reuniões para partilhar conhecimento a nível externo); 2) utilização de ferramentas 
menos tradicionais (círculos de qualidade, unidades de prática); 3) fomentar a colaboração 
para elaborar e implementar políticas e co-organização de projectos com organizações 
exteriores.  

- Alinhar a gestão do conhecimento com as orientações estratégicas da organização e 
estruturá-la em torno dos processos-chave da organização. Daí ser importante a existência de 
equilíbrio entre os processos informacionais e os processos relacionais (reais ou virtuais) e 
entre a infra-estrutura tecnológica e a infra-estrutura organizacional de suporte.  

- Melhorar o circuito de divulgação dos despachos/ circulares.  

- Definir formas de monitorização regular do conhecimento disponível na organização e 
articulá-lo com o planeamento estratégico, bem como com as necessidades actuais e futuras 
de todas as partes interessadas. 

- Criar mecanismos que assegurem que os conhecimentos das pessoas que deixam a 
organização sejam preservados: incluir no dossier do docente e no contrato  Deixar os 
programas das disciplinas, exames, outro tipo de informação institucional) 

- -Desenvolver canais internos para a difusão de informação no seio da organização. 

 
Oportunidade de melhoria 

4.4 – Os recursos financeiros sejam geridos   

- Não se aplicou este sub- critério  

 

Oportunidade de melhoria 

4.5 – A tecnologia seja gerido    

- Analisar e avaliar a acessibilidade ao funcionamento da organização na sua vertente virtual e 
a acessibilidade aos seus conteúdos, através de suporte electrónico ou multimédia.  

- Avaliar os conteúdos disponíveis no website do IPCA/ESG, de acordo com o “Guia de Boas 
Práticas na construção de websites da Administração Directa e Indirecta do Estado”, 
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elaborado pelos Professores Luís Amaral e Santos Oliveira, da Universidade do Minho e 
divulgado pela UMIC, e actualizá-los, se se justificar. O Guia recomenda que determinados 
serviços estejam incluídos ou referenciados no website, tais como: serviço de newsletter, 
correio electrónico, fórum de discussão, chat on-line, linhas telefónicas e fax dedicados ao 
apoio dos utilizadores e livro de sugestões e reclamações.  

- Criar uma intranet. 

- Implementar formação à distância (e-learning). 

 

Oportunidade de melhoria 

4.6 – Os recursos materiais sejam geridos     

- Adquirir máquinas fotocopiadoras mais modernas e adequadas às novas exigências dos 
serviços e colaboradores (não docentes e docentes).  

- Considerando que os Serviços Centrais do IPCA se encontram geograficamente dispersos da 
ESG, por forma a orientar melhor as pessoas que se dirigem por engano à ESG quando 
pretendem dirigir-se aos Serviços Centrais do IPCA, era conveniente elaborar um mapa com 
o percurso entre a ESG e os Serviços Centrais do IPCA.  

- Elaborar uma planta com a localização das diferentes salas e serviços da ESG e IPCA que, 
embora se encontrem no mesmo espaço geográfico (freguesia de Arcozelo), se encontram 
dispersos por diferentes edifícios. Colocar esta planta no hall da entrada da ESG. 

 
 

5. Critério 5 – Gestão do processo e da mudança  
Oportunidade de melhoria 

5.1 – Identifica, concebe, gere e melhora os processos 

- Para prosseguir a missão, a ESG precisa de encontrar uma forma integrada de funcionar, 
onde todas as suas acções sejam sistematizadas e direccionadas para atingir objectivos 
comuns: gerir processos. Por isso, é importante desenvolver uma nova forma de gerir 
processos articulada com uma nova visão horizontal da organização (sistema formado por 
processos que satisfazem as necessidades e as expectativas dos diferentes clientes e que 
atravessam horizontalmente as funções verticais da organização). Isto é, dever-se-á criar 
uma visão de “rede de processos” onde todos os colaboradores trabalham articuladamente 
com a finalidade de acrescentar valor ao cliente final – o aluno.  Neste sentido, uma das 
principais tarefas consiste em identificar e segmentar os seus clientes, em função dos 
serviços que se presta e necessidades e expectativas daqueles.  

- Empreender acções para implementar uma gestão baseada nos processos, agregados em 
torno de quatro grandes passos: identificação e sequência dos processos; descrição de cada 
um dos processos; acompanhamento e medição para conhecer os resultados que se obtém; 
optimização dos processos com base no acompanhamento e na medição realizada (eficiência 
e eficácia). Esta abordagem permitirá a organização preparar para um sistema de gestão 
baseado nas normas ISO 9000, ao mesmo tempo que alinha a sua gestão dos processos 
com os critérios da qualidade total.  

- Promover o envolvimento dos colaboradores e das partes interessadas externas no 
desenvolvimento de processos-chave. A liderança assume aqui um papel determinante em 
promover o surgimento de um ambiente que favoreça uma reflexão conjunta, através de 
sessões de brainstorming.   
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Oportunidade de melhoria 

5.2 – Desenvolve e fornece produtos e serviços através do envolvimento dos 
cidadãos/clientes  

- Elaborar a “Carta da Qualidade” da ESG e evidenciar, nesse documento, os compromissos 
públicos assumidos voluntariamente pela ESG para com os seus cidadãos/clientes.  

- Desenvolver, aplicar, gerir a avaliar uma base de dados de sugestões e comentários dos 
clientes (internos e externos). Fomentar uma política de envolvimento de todas as partes 
interessadas na redefinição do conceito de serviço/produto, bem como na melhora da sua 
prestação.  

- Desenvolver padrões de qualidade para os serviços, produtos e para a informação, através do 
envolvimento dos cidadãos/clientes e outras partes interessadas.  

- Aplicar inquéritos para aferir quais são os serviços e produtos a melhorar e necessários para 
a satisfação completa dos alunos.  

- No âmbito do processo de AA através da CAF, aplicou-se um questionário de satisfação para 
cidadão/cliente (alunos) e obteve-se as seguintes sugestões de melhoria relacionada com 
este critério em análise:  

o Exemplo e): melhorar a harmonização da informação veiculada sobre determinado evento 
ou situação; aumentar a manifestação de boa vontade no apoio à resolução de situações 
problemáticas; demonstrar mais simpatia (no atendimento; afixar nos placares de curso a 
informação com antecedência (realização de eventos e outros assuntos); afixar nos 
placares de curso as datas de reposição de aulas, as aulas extras e outras informações 
relacionadas com o normal funcionamento das aulas e que sejam relevantes para os 
alunos; colocar mais placares informativos noutros locais da ESG; diminuir os prazos de 
resposta às solicitações apresentadas pelos alunos; privilegiar o adequado 
esclarecimento de todas as questões colocadas pelos alunos; simplificar e actualizar os 
formulários; melhorar a coerência e a facilidade de comunicação da informação entre os 
diferentes serviços, de modo a evitar informação contraditória sobre o mesmo assunto, 
entre os mesmos;  

o Exemplo f) : tornar os horários escolares mais flexíveis: ter aulas às sextas-feiras, em vez 
de ter nos restantes dias da semana entre as 8h30 e as 18h00; respeitar a regra 
pedagógica de existências de intervalos entre duas aulas consecutivas; alargar o período 
de funcionamento ao sábado, antes das épocas de exame; promover a divulgação no 
website de todos os eventos realizados no IPCA; tornar a informação de divulgação dos 
cursos de graduação e pós-graduação no website mais apelativa; disponibilizar no 
website o horário de atendimento de todos os docentes durante todo o ano lectivo; 
promover uma maior divulgação das actividades realizadas através dos meios de 
comunicação social de incidência local e regional; aumentar os locais físicos de 
distribuição e fixação dos cartazes de divulgação de eventos e outro tipo de informação;  

o Exemplo g): consultar as pautas de avaliação através do website do IPCA, criando, nesse 
sentido, os mecanismos necessários para salvaguardar os direitos dos alunos; solicitar a 
todos os docentes a criação uma página web da disciplina disponibilizando, desta forma, 
entre outros, os seguintes conteúdos: programa da disciplina, conteúdos programáticos, 
horário de atendimento, fórum de discussão, material de apoio e sebentas; afixar desde o 
início semestre o horário de atendimento dos docentes; disponibilizar no website do IPCA 
os horários de atendimento dos docentes, durante todo o ano lectivo; divulgar as pautas 
de avaliação através da Internet, mantendo a privacidade dos alunos, através da 
utilização de palavra-chave.  
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Oportunidade de melhoria 

5.3 – Planeia e gere a modernização e inovação  

- Monitorizar permanentemente os indícios internos para a mudança e pressões externas no 
sentido da modernização e inovação.  

- Assumir um novo papel no que se refere à inovação: inovar nas políticas, inovar nos 
processo de formulação das políticas e adoptar políticas para fomentar a inovação e a sua 
difusão.  

- Promover uma cultura de organização inovadora e difundir e partilhar esses valores 
organizacionais com todas as diferentes partes interessadas: flexibilidade; recurso a 
especialistas para desenvolver programas de formação; gerir o conhecimento para criar 
novos saberes; criar equipas para o desenvolvimento de projectos; adoptar uma postura de 
adaptação mútua como mecanismos de coordenação; existência de vários responsáveis que 
actuam como elos de ligação em lugares de coordenação funcional e de projectos.  

- Conhecer as barreiras à inovação e formular uma estratégia, uma abordagem para as 
ultrapassar: 1) identificação das barreiras; 2) geração de possibilidades; 3) incubação e 
experimentação; 4) reprodução e ampliação; 5) analisar e aprender. 

 

 
6. Critério 6 – Resultados orientados para os cidadãos/clientes   
 

Oportunidade de melhoria 

6.1 - Resultados de avaliação da satisfação dos cidadãos/clientes  

- Considerando a medição da satisfação do cliente um desafio que só muito recentemente se 
coloca às organizações públicas, importa formular um conjunto de recomendações gerais 
(guia) que visam reunir as condições necessárias ao desenvolvimento eficaz de 
inquéritos à satisfação dos clientes.  

- Elaborar um estudo sobre a satisfação do cidadão/cliente. Para o efeito, dever-se-á 
analisar a metodologia a utilizar, conciliando os dispositivos de cariz mais quantitativo 
(inquéritos, sondagens, questionários distribuídos nos locais de atendimento) e qualitativo 
(grupos de discussão; fichas de comentários). Contudo, independentemente da metodologia 
utilizada, a avaliação da satisfação do cliente tem como principal objectivo a identificação e 
medição da distância que separa as suas expectativas e o nível do serviço que eles 
consideram ter recebido (percepção). Este conhecimento é indispensável para que a 
liderança possa dar instruções sobre as metas para os produtos (output) e os resultados 
(outcomes) de forma a equilibrar as necessidades e as expectativas dos cidadãos/clientes da 
organização.  

- No âmbito do processo de AA através da CAF aplicou-se um questionário de satisfação para 
cidadão /cliente (alunos) onde foram apresentadas as seguintes sugestões de melhoria:  

• imagem global da organização: melhorar a comunicação entre serviços e funcionários de 
modo a evitar a ocorrência de erros; analisar e implementar as sugestões apresentadas 
pelos alunos; divulgar as conclusões da implementação da CAF nos SAESG; alargar o 
horário de atendimento dos SAESG para os alunos que frequentam o regime pós-laboral; 

• envolvimento dos cidadãos/clientes: envolver os alunos na promoção e organização de 
actividades de carácter extracurricular;  

• acessibilidade: afixar a informação com antecedência (realização de eventos e outros 
assuntos);  afixar nos placares as datas de reposição de aulas, as aulas extras e outras 
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informações relacionadas com o normal funcionamento das aulas e que sejam relevantes 
para os alunos; colocar mais placares informativos noutros locais da ESG; afixar somente 
informação que seja do interesse do aluno; simplificar e actualizar os formulários; alargar 
o período de funcionamento da recepção da ESG ao sábado, antes da época de exames; 
criar mais parques de estacionamento; reivindicar transportes públicos para os alunos que 
frequentam o regime pós-laboral; consultar as pautas de avaliação através do website do 
IPCA, criando, nesse sentido, os mecanismos necessários para salvaguardar os direitos e 
interesses dos alunos; solicitar a todos os docentes a criação uma página web da 
disciplina disponibilizando, desta forma, entre outros, os seguintes conteúdos: programa 
da disciplina, conteúdos programáticos, horário de atendimento, fórum de discussão, 
material de apoio e sebentas; promover a divulgação de todos os eventos realizados no 
IPCA; tornar a informação de divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação mais 
apelativa; disponibilizar o horário de atendimento de todos os docentes durante todo o 
ano lectivo; promover uma maior divulgação das actividades realizadas através dos meios 
de comunicação social de incidência local e regional; aumentar os locais físicos de 
distribuição e fixação dos cartazes de divulgação de eventos e outro tipo de informação;  

• Produtos e serviços: melhorar a harmonização da informação veiculada sobre 
determinado evento ou situação; aumentar a manifestação de boa vontade no apoio à 
resolução de situações problemáticas;  demonstrar mais simpatia; tornar os horários 
escolares mais flexíveis: ter aulas às sextas-feiras, em vez de ter nos restantes dias da 
semana entre as 8h30 e as 18h00; respeitar a regra pedagógica de existências de 
intervalos entre duas aulas consecutivas, pois caso contrário torna-se prejudicial em 
termos de capacidade de concentração do aluno; colocar mais mesas nas salas de aulas; 
renovar o equipamento informático (existe equipamento obsoleto e algum constantemente 
avariado; nos PC´s de trabalho faltam aplicações necessárias; o equipamento informático 
deveria ser revisto, pois não serve para determinadas disciplinas; os computadores de 
apoio aos videoprojectores devem ser mais completos a nível de software); diminuir os 
prazos de resposta às solicitações apresentadas pelos alunos; privilegiar o adequado 
esclarecimento de todas as questões colocadas pelos alunos; reencaminhar as chamadas 
para as pessoas indiciadas, o que implica um conhecimento global, mas concreto, sobre 
todos os serviços prestados; diminuir o tempo de resposta às reclamações; estabelecer 
prazos mínimos de resposta aos requerimentos; afixar desde o início semestre o horário 
de atendimento dos docentes; disponibilizar no website do IPCA os horários de 
atendimento dos docentes, durante todo o ano lectivo. 

 

Oportunidade de melhoria 

6.2 – Indicadores das medidas orientadas para os cidadãos/clientes  

- Aplicar questionários aos cidadãos/ clientes.  

- Criar indicadores relativos à imagem global da organização: n.º de reclamações; tempo de 
resposta às reclamações; tempo de resposta às solicitações; quantidade de acções de 
formação para melhorar a comunicação e o tratamento dados aos cidadãos/clientes; 
quantidade de acções desenvolvidas para melhorar a confiança do público nos SAESG e nos 
seus serviços;  

-  Criar indicadores relativos ao envolvimento dos cidadãos/clientes: quantidade de acções para 
envolver as partes interessadas na concepção e prestação dos produtos e serviços e/ou na 
concepção do processo de tomada de decisão; número de sugestões recebidas e adoptadas; 
quantidade de iniciativas implementadas para melhorar, através da inovação, a relação com 
os cidadãos/clientes;  

- Criar indicadores relativos aos produtos e serviços: compromissos de qualidade (cartas do 
cidadão ou cartas de qualidade); número de produtos devolvidos ou serviços prestados 
incorrectamente e/ou que tiveram de ser corrigidos; quantidade de acções desenvolvidas para 
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melhorar a disponibilidade, o rigor e a transparência da informação.  

 

 
7. Critério 7 – Resultados relativos às pessoas  

Oportunidade de melhoria 

7.1 – Resultados de satisfação das pessoas e medição da motivação  

- Criar indicadores relativos à satisfação global: imagem global dos SAESG; desempenho 
global dos SAESG; importância do papel dos SAESG na sociedade; as relações dos SAESG 
com os cidadãos e a sociedade; nível do envolvimento das pessoas na organização e na 
respectiva missão;  

- Criar indicadores relativos à satisfação com a gestão e sistemas de gestão: a gestão de topo 
e intermédia (aptidão para comunicar e conduzir a organização); manual de tarefas, sistema 
de avaliação do pessoal, louvores, objectivos fixados e avaliação do desempenho, 
recompensa dos esforços individuais e do grupo; concepção de processos na organização; 
postura da organização face à mudança e à modernização;  

- Criar indicadores relativos à satisfação com as condições de trabalho: arquitectura do local de 
trabalho; atmosfera do trabalho e cultura da organização; actividades recreativas; tratamento 
de questões ambientais e sociais; gestão da igualdade de oportunidades e igualdade de 
tratamento na organização; flexibilidade do horário de trabalho e a possibilidade de conciliar o 
trabalho com a vida familiar e assuntos pessoais; forma como a organização lida com os 
problemas pessoais;  

- Criar indicadores ao nível da motivação e satisfação das pessoas com o desenvolvimento da 
carreira competências: gestão dos recursos humanos (formação e oportunidades de carreira); 
motivação das pessoas; conhecimento dos objectivos da organização; disponibilidade para 
aceitar a mudança; disponibilidade para fazerem um esforço suplementar em circunstâncias 
especiais;  

- Criar indicadores relativos à satisfação com o envolvimento nos processo de tomada de 
decisão; envolvimento em actividades de melhoria e mecanismos de consulta e diálogo; 

- Comparar os resultados com os resultados obtidos dentro da organização, e com os 
resultados obtidos por outras organizações. 

 

Oportunidade de melhoria 

7.2 – Indicadores dos resultados relativos às pessoas  

- Criar indicadores para avaliar resultados relativos à satisfação: níveis de absentismo ou 
doença; rácios de rotação de pessoal; número de reclamações, greves;  

- Criar indicadores para avaliar resultados relativos ao desempenho: medidas de produtividade; 
resultados de avaliação e/ou louvores; relação entre o desempenho individual e a qualidade 
dos serviços ou produtos; resultados da utilização de indicadores de desempenho individual;  

- Criar indicadores para avaliar resultados respeitantes ao desenvolvimento de competências: 
rácios de participação nas actividades de formação; percentagem de utilização de orçamentos 
de formação; percentagem de utilização de tecnologias de informação pelas pessoas; 
evidências de capacidade para lidar com cidadãos/clientes e responder às suas 
necessidades; mobilidade de pessoal dentro da organização;  

- Criar indicadores para avaliar resultados respeitantes à motivação e envolvimento: rácios de 
resposta a inquéritos de pessoal; participação em actividades de melhoria (sistemas de 
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sugestões); participação em eventos sociais; participação em grupos internos de discussão, 
reuniões com gestores de topo ou reuniões gerais de pessoal; disponibilidade para aceitar 
mudanças; disponibilidade dos trabalhadores para fazer um esforço suplementar em 
circunstâncias especiais;  

- Comparar os resultados com os resultados obtidos dentro da organização, e com os 
resultados obtidos por outras organizações. 

 
 

8. Critério 8 – Impacto na sociedade  
Oportunidade de melhoria 

8.1 – Desempenho social da organização  

- Desenvolver uma política de responsabilidade social;  

- Aumentar os protocolos de parceria com estruturas associativas (não relacionadas com a 
actividade principal da ESG) locais e regionais de cariz social;  

- Elaborar o Código de Ética; Intensificar a organização e apoio a actividades de cariz social, 
recreativo e lúdico junto da comunidade externa;  

- Desenvolver um Programa de Voluntariado, permitindo aos colaboradores dedicarem 
algumas das suas horas de trabalho semanais no apoio a algumas instituições de cariz social 
com quem se estabeleceria um protocolo;  

- Promover acções concretas de apoio aos países em vias de desenvolvimento, especialmente 
os de língua oficial portuguesa;  

- Celebrar mais protocolos com estruturas associativas que promovem actividades sociais, 
desportivas e culturais para os colaboradores e familiares;  

- Monitorizar o grau de cobertura dos meios de comunicação social;  

- Traduzir para inglês a informação disponível no website, bem como todas as brochuras de 
divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação;  

- Promover acções e campanhas de prevenção de riscos de saúde e acidentes. 

 

Oportunidade de melhoria 

8.2 – Desempenho ambiental da organização  

- Elaborar um documento orientador com a política ambiental da organização onde conste, 
por exemplo, um plano de poupança de energia que envolva a tomada de medidas, tais 
como, a instalação de sensores de presença no sistema eléctrico; instalação de lâmpadas de 
baixo consumo; um plano de poupança de água que envolva a tomada de medidas, como 
por exemplo, a instalação de torneiras de água com sensores e instalação de autoclismos 
com duplo fluxo; um plano para a utilização de fontes de energia renováveis que envolva 
a tomada de medidas de obrigatoriedade de utilização de papel reciclado nos documentos de 
circulação interna e obrigatoriedade de utilização de tinteiros reutilizados; um plano com 
medidas para reduzir os desperdícios, tais como: obrigatoriedade de utilização do papel no 
frente e verso; criação de blocos de notas com papel utilizado; separação dos resíduos 
sólidos, recolha de papel para reciclagem e troca deste por papel higiénico, redução do 
consumo de água anual, redução do consumo de energia eléctrica anual; um plano com 
medidas para diminuir o impacto no ambiente dos transportes utilizados pelos 
colaboradores e alunos na deslocação para a ESG, tais como medidas para  reduzir a 
utilização do uso do automóvel (oferta do passe social aos colaboradores que prescindam do 



 

 
 

 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 500

uso do automóvel; criação de um parque de estacionamento para bicicletas; oferta de 
cheques gasolina aos colaboradores que se desloquem para o local de trabalho num 
automóvel partilhado por 4 colaboradores, por exemplo).  

- Elaborar a Carta Ambiental que defina os mandamentos para a protecção do ambiente (Carta 
Ambiental). 

- Implementar o processo de certificação através da Norma ISO Ambiente.  

- Implementar medidas para reduzir a poluição sonora, como por exemplo: instalação de 
isolamento acústico; criação de um espaço próprio para tirar fotocópias; medição regular dos 
níveis de poluição sonora. 

 
 

9. Critério 9 – Resultados de desempenho-chave  
Oportunidade de melhoria 

9.1 – Realização dos objectivos   

- Criar indicadores para avaliar resultados externos: grau de cumprimento dos objectivos em 
termos de resultados (fornecimento de serviços ou produtos) e de impacto (impacto na 
sociedade); melhoria da qualidade do serviço ou produto; custo-eficácia; eficiência; resultados 
de inspecções e auditorias; resultados da participação em concursos e prémios de qualidade; 
resultados de acções de benchmarking;  

- Criar indicadores para avaliar resultados internos: evidências da participação de todas as 
partes interessadas na organização; evidências da capacidade da organização em satisfazer 
e conciliar as necessidades de todas as partes interessadas; evidências da melhoria e 
inovação das estratégias organizacionais, estruturas e/ou processos; evidências da melhor 
utilização de tecnologias de informação; evidências do cumprimento acrescido dos padrões 
de qualidade, cartas do cidadão ou cliente.  

 

Oportunidade de melhoria 

9.2  – Desempenho financeiro  

- Não se aplicou este sub-critério  
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III. HIERARQUIAZAÇÃO DAS ACÇÕES DE MELHORIA 
 

Em virtude da existência de inúmeras áreas a melhorar no âmbito da actuação 

dos SAESG torna-se necessário estabelecer uma ordem de intervenção que permita a 

eficiente e eficaz introdução de melhorias. Deste modo, a definição dessa ordem de 

prioridades tem por base três critérios, nomeadamente: o impacto no desempenho 
organizacional; a capacidade organizacional instalada e a satisfação 
cidadãos/clientes. 

1. Estabelecimento de Critérios 

Os critérios que vão presidir à definição de  prioridades das acções de melhoria 

são: 

 Critério 1 – Impacto no desempenho organizacional  

O impacto que as referidas acções de melhoria terão para os objectivos dos 

SAESG, no âmbito da sua actuação.  

Neste critério irá ser atribuída uma pontuação para cada acção de melhoria, de 

acordo  com a seguinte tabela: 

Impacto Elevado Impacto Médio Impacto Baixo 

5 pontos 3 pontos 0 pontos 

Terá um impacto 

significativos em mais do que um 

objectivo da organização ou 

indicadores de desempenho 

Terá algum impacto em 

pelo menos um objectivo da 

organização ou indicador de 

desempenho 

É improvável que tenha 

impacto em qualquer objectivo 

da organização ou indicador de 

desempenho 

 

 Critério 2 – Capacidade e Recursos  

Este critério afere a possibilidade de uma acção poder ser implementada a curto, 

médio ou longo prazo e recursos disponíveis para a concretizar.  



 

 
 

 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 502

Neste critério irá ser atribuída uma pontuação para cada acção de melhoria, de 

acordo  com a seguinte tabela: 

Capacidade Elevada Capacidade Média Capacidade Baixa 

5 pontos 3 pontos 0 pontos 

Pode ser implementada 

no curto prazo 

Requer poucos recursos 

materiais e humanos para ser 

alcançada 

Pode ser controlada pela 

organização 

É possível implementar 

no curto prazo 

Requer um número 

razoável de recursos para ser 

alcançada 

Pode ser controlada pela 

organização 

É improvável ser 

implementada no curto prazo 

Requer um número 

significativo de recursos para ser 

alcançada 

Depende de factores 

externos à organização 

 

 Critério 3 – Satisfação cidadãos/clientes  

Este critério diz respeito ao impacto que a acção de melhoria traduz na melhoria 

da satisfação dos clientes.  

Neste critério irá ser atribuída uma pontuação para cada acção de melhoria, de 

acordo com a seguinte tabela: 

Satisfação Elevada Satisfação Média Satisfação Baixa 

5 pontos 3 pontos 0 pontos 

A acção tem impacto 

directo na melhoria da satisfação 

do cliente/cidadão 

A acção tem impacto 

indirecto na melhoria da 

satisfação do cliente/cidadão 

Improvável impacto na 

satisfação do cliente/cidadão 

 

2. Concretização da hierarquização das Acções de Melhoria 

 Objectivos Estratégicos dos SAESG39 

Objectivo 1 - Modernizar os Serviços; 

                                                 
39 Numeração aleatória  
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Objectivo 2 - Aumentar a Qualidade do Serviço ao Clientes40; 

Objectivo 3 - Diminuir os gastos de funcionamento. 

 

Importa salientar que, por opção, no quadro que se segue, irá ser indicado apenas o impacto no 

objectivo que consideramos assumir maior preponderância, não obstante as oportunidades de 

melhoria identificadas poderem influir simultaneamente em mais do que um objectivo.  

Critério 1 – Liderança  

Oportunidade de melhoria 
Impacto 

objectivo 

- Elaborar os seguintes documentos orientadores: “Observações de Deming sobre a 
liderança”; “Principais funções da liderança relativamente ao grupo”; “Etapas sobre a 
formulação da visão”; “Metodologia para a elaboração da missão”; “Carta de ética na 
Administração Pública”; “Qualidade do membro da equipa”. Divulgar este documentos 
através dos canais mais adequados, oportunamente identificados.  

- Assumir como valor organizacional a partilha do conhecimento, isto é, a gestão do 
conhecimento, pois esta é a melhor forma de aumentar a produtividade das pessoas e 
das equipas de trabalho. Os gestores desempenham aqui um papel determinante. 
Desenvolver mecanismos que permitam a partilha do conhecimento, aproveitando, desta 
forma, as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação.  

- Estabelecer, através de um envolvimento activo e participado entre todos os 
colaboradores da ESG (não docentes e docentes), bem como das diferentes partes 
interessadas, principalmente os alunos, os valores organizacionais.  

- Elaborar um flyer com a missão, visão e objectivos estratégicos e enviar para todos os 
colaboradores dos SAESG para ser afixado nos respectivos gabinetes, bem como em 
painéis informativos, expostos em espaços comuns.  

- Definir indicadores de comportamento do líder que favoreça o trabalho em equipa.  

- Divulgar o plano de actividades junto dos colaboradores dos SAESG. 

- Reformular o questionário de avaliação pedagógica e organização aplicados aos alunos 
no sentido de se aproveitar os resultados para formular os objectivos operacionais a 
integrar o plano de actividades dos SAESG.  

- Elaborar folhas de presença para as diferentes reuniões.  

- Promover uma apresentação pública do plano de actividades, onde se convidaria, para 
além dos colaboradores, não docentes e docentes da ESG, coordenadores de outros 
Serviços do IPCA, com os quais desenvolvemos acções em conjunto, bem como 
parceiros institucionais externos à ESG. 
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- Integrar o Plano de Actividades dos SAESG no plano de actividades da ESG. O plano de 
actividades dos SAESG, enquadrado nos objectivos estratégicos da ESG, deverá servir 
de base de apoio à definição dos objectivos individuais, para efeitos de avaliação de 
desempenho individual, nos termos do SIADAP.  

- Avaliar o grau de satisfação das entidades que acolhem os alunos estagiários dos 
diferentes cursos ministrados na ESG, bem como os próprios alunos sobre os termos em 
que decorreram os próprios estágios, como forma de orientar os modelos de estágio à 
satisfação das necessidades e  expectativas das diferentes partes interessadas.   

- Adoptar diferentes programas informáticos para a gestão de projectos e equipas de 
trabalho, nomeadamente: fluxograma e microsoftproject.  

- Elaborar relatórios de actividades dos SAESG e das diferentes unidades orgânicas da 
ESG, para que se possas avaliar o grau de execução das actividades, determinar 
desvios, e causas dos mesmos. Estes dados são importantes para a elaboração do 
Plano de Actividades do ano seguinte.  

- Aplicação de questionários para avaliar se as necessidades e expectativas dos 
colaboradores foram satisfeitas com a execução do plano de actividades.   

- Implementar um sistema operacional de medição do desempenho da organização: 
tableau de bord com actividades e indicadores. 

- Criar uma intranet na ESG e colocar um campo para apresentação de sugestões – caixa 
de sugestões virtual.  

- Registar na agenda do Director da ESG as reuniões e encontros com os diferentes 
colaboradores dos SAESG.  

- Dar a conhecer a todos os colaboradores (não docentes e docentes) a constituição de 
todos os grupos de trabalho, identificar os seus membros e a sua área de actuação. Se a 
intranet for criada, esta informação deveria veicular, também, neste meio de 
comunicação e informação.  

- Promover a realização de acções de formação/esclarecimento sobre o SIADAP para 
todos os colaboradores da ESG.  

- Definir linhas de orientação concretas para a definição dos objectivos individuais, a 
estabelecer nos termos do SIADAP. Aqui pretende-se que o efeito seja em “cascata”: 
definição dos objectivos do topo até à base. 

- Introduzir sistemas de avaliação do desempenho que liguem os objectivos 
organizacionais e individuais, permitam o feedback e estejam ligados às oportunidades 
de progressão.   

- Elaborar o Regulamento para a avaliação do desempenho dos dirigentes, funcionários e 
agentes em serviço da ESG.    

- Perceber o que motiva os colaboradores através da utilização de inquéritos, grupos de 
discussão, entre outros mecanismos.  

- Reiniciar, na ESG, a organização e realização de actividades “vestir a camisola”.  

- Elaborar um diagnóstico sobre as necessidades de formação junto dos colaboradores 
dos SAESG.  

- Elaborar o plano anual de formação.  

- Implementar medidas de reconhecimento público e premiar os esforços individuais e de 
grupos de trabalho e equipas (por exemplo, divulgação dos resultados do trabalho; 
participação em seminários e acções de formação).  

- Implementar políticas de conciliação da vida familiar e profissional: regime de “horários 
flexíveis”. 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



 

 
 

 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 505

- Desenvolver e implementar as seguintes ferramentas que promovem o diálogo com as 
diferentes partes interessadas: consulta de parceiros estratégicos; inquéritos; grupo de 
interesse; pesquisa de futuro.  

- Melhorar os mecanismos de publicitação dos bons resultados, das medidas inovadoras e 
dos padrões de qualidade dos serviços na Internet; na comunicação social e em 
publicações científicas.  

- Tendo em vista o reforço da comunicação eficaz e transparência da administração, 
suportado pelo DL n.º 135/99, de 22 de Abril, poder-se-á estabelecer os seguintes 
princípios: publicitar interna e externamente o plano de actividades, relatório de 
actividades e balanço social; adoptar meios de divulgação multimédia das actividades da 
ESG/IPCA, com o objectivo de esclarecer todas as partes interessadas sobre o seu 
funcionamento. 
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Critério 2 – Planeamento e estratégia  

Oportunidade de melhoria 
Impacto 

objectivo 

- Uma vez listado as diferentes partes interessadas dos SAESG, internos e externos, 
directos e indirectos, torna-se necessário construir uma matriz de stakeholders de forma 
a permitir identificar: quem são as principais partes interessadas, quais são os seus 
objectivos e os seus interesses principais, qual a sua base de poder e qual a sua 
influência, qual o seu impacto no projecto, se existe conflito potencial com outras partes 
interessadas, se cada stakeholder será potencialmente um aliado, um adversário ou 
manter-se-á neutral, qual o papel que terá no projecto (actor principal, mero participante, 
consultor ou outro), qual o tipo de envolvimento a oferecer (informação, consulta ou 
participação) e como poderemos trabalhar em conjunto para obter impactos vantajosos 
para ambas as partes (estratégia win-win).  

- Anualmente, efectuar o levantamento das necessidades de formação dos colaboradores 
SAESG, no sentido de se elaborar o plano Individual de formação e o geral. Estes 
planos deverão ser tidos em conta aquando da elaboração do plano de actividades 

- Aplicação de questionários aos colaboradores para determinar o seu nível de bem-estar 
e factores motivacionais.  

- Implementar um sistema de sugestões, bem como geri-las à posteori, implementando 
aquelas que poderão conduzir a processo de melhoria. 

- Para um maior conhecimento e de um nível qualitativo diferenciado sobre as 
necessidades presente e futuras, das partes interessadas, dever-se-á activar um fluxo 
regular de informações sobre alguns aspectos do seu contexto externo geral (aspectos 
políticos, económicos, sociais e tecnológicos), do seu contexto externo específico 
(clientes externos, fornecedores, concorrentes, grupos regulamentadores, incluindo o 
Governo) e ambiente interno (estrutura, funções, cultura, recursos, processos).  

- Elaborar um documento com as linhas de orientação para garantir a qualidade de 
informação (utilidade, objectividade e integridade). 

- Envolver todos os colaboradores no processo de elaboração do plano de actividades dos 
SAESG. 

- Criar uma dinâmica de análise SWOT: dos pontos fortes e fracos (internos – está a ser 
aplicada através da CAF); e oportunidades e ameaças (ambiente externo) que suporte a 
orientação estratégica.  

- Integrar no plano de actividades da ESG o plano de actividades dos SAESG. 

- Nos próximos planos orientadores da estratégia da ESG poderá constar um ponto que 
foque a política de melhoria de serviços. 

- Alargar a participação nas sessões de avaliação da qualidade do plano de actividades a 
todas as partes interessadas internas e externas (as julgadas convenientes). Estas 
sessões poderiam ser estruturadas da seguinte forma: apresentação geral do plano; 
discussão geral do plano e das reacções (favoráveis e desfavoráveis) que ele mereceu; 
modificações que melhorariam os pontos fortes e minimizariam ou eliminariam os pontos 
fracos; acordar os passos seguintes para completar o plano.  

- Aquando da elaboração do plano de actividades criar medidas de monitorização e 
avaliação dos mesmos, em termos de resultados e de impactos, para que seja possível 
medir o grau de cumprimento dos objectivos e, se necessário, ajustar a estratégia e os 
planos. Esta medida deve ser aplicada não só ao plano de actividades da ESG, como, 
também, aos dos grupos disciplinares; direcções de curso, grupos de trabalho Científico-
pedagógicos e serviços administrativos.  
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- Os grupos de trabalho, grupos disciplinares e direcções de curso deverão elaborar 
relatório intercalares e finais. 

- Criar os seguintes mecanismos de comunicação interna dos objectivos e planos: 
distribuir a todos os colaboradores (não docentes e docentes), pelo menos, um resumo 
do plano de actividades; afixar as declarações de missão, visão e valores na parede dos 
principais espaços, ou outros locais de divulgação. Ponderar a hipótese de dar a cada 
colaborador um cartão com essas declarações ou outro meio de divulgação; publicar 
partes do plano numa newsletter e em materiais de publicidade e marketing (brochuras, 
anúncios); dar formação aos colaboradores sobre o plano, se houver necessidade; 
prever cópias do plano (eventualmente simplificadas) para distribuir pelas principais 
partes interessadas.  

- Reactivar o Conselho Consultivo da ESG. 

- Todos os grupos de trabalho/projecto deverão elaborar o seu próprio cronograma de 
acção.  

- Para que se possa medir periodicamente o grau de concretização dos objectivos, a 
liderança deve assegurar que a organização disponha de medidas de qualidade 
quantificáveis, tal como estas são vistas pelos cidadãos/clientes, o que permite controlar 
permanentemente as suas expectativas presentes e futuras (níveis de satisfação, 
queixas; inquéritos aos clientes; etc.). Dever-se-á, também, desenvolver medidas 
internas para avaliar processo de melhoria (níveis de não conformidade; resultados de 
auditorias de qualidade; satisfação dos trabalhadores; envolvimento dos trabalhadores; 
pontuações obtidas na utilização de modelos de qualidade, como a CAF; etc.). Por outro 
lado, os planos de actividades dos grupos de trabalho/projectos, coordenadores de 
grupos disciplinares e direcções de curso  deverão criar indicadores de desempenho 
para que se possa medir o grau de cumprimento dos objectivos. 
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Critério 3 – Gestão das pessoas  

Oportunidade de melhoria 
Impacto 

objectivo 

- Os planos e programas resultantes da política de recursos humanos poderão abranger 
os seguintes aspectos: criação ou modificação do sistema de reconhecimento baseados 
no aumento do valor da organização para os cidadãos/clientes e na sua satisfação; 
realização de pesquisas com os funcionários para avaliar os factores do ambiente de 
trabalho que contribuem para o aumento ou inibição do desempenho; aperfeiçoamento 
de critérios e práticas de recrutamento e selecção; criação de oportunidades para a 
aprendizagem e utilização da criatividade em actividades que ultrapassem as atribuições 
das funções, através da reformulação de processo e das estruturas organizacionais; 
iniciativas de formação e treino; estabelecimento de parcerias com outras organizações 
públicas para partilhar o treino e ampliar oportunidades de trabalho; introdução de 
aprendizagem à distância (e-learning).  

- Planear os recursos humanos, avaliando, em particular, o desvio existente entre as 
competências actuais e as necessidades futuras (novas competências) dos 
colaboradores. Nesse sentido, dever-se-á elaborar planos de desenvolvimento 
individuais e experiências de aprendizagem no meio do trabalho, de forma a garantir a 
auto-suficiência profissional.  

- Aplicação de inquéritos para aferição das necessidades e expectativas dos 
colaboradores relativamente à formação.  

- Elaborar, anualmente, o plano de formação para os colaboradores dos SAESG articulado 
com as suas funções e com o plano de actividades da ESG.  

- Definir uma política de atribuição de um plafond para formação do pessoal não docente à 
semelhança do que se faz com o pessoal docente. 

- Identificar as competências ao nível individual e da organização em termos de 
conhecimento, capacidades e atitudes, através, por exemplo, do preenchimento de uma 
grelha onde conste a seguinte informação: saber-fazer; saber (conhecimento); saber-ser. 
As competências poderão servir para recrutar pessoas, bem como para monitorizar o 
desempenho dos colaboradores.  

- Elaborar um dicionário de competências, onde se descreve o conjunto das 
competências requeridas pelos postos de trabalho no quadro actual da organização, com 
a definição e os níveis de cada uma delas.  

- Elaborar um referencial de competências, onde se descreve o conjunto das 
competências requeridas pelos postos de trabalho da organização, segundo uma 
classificação por posto.  

- Elaborar o perfil de competências, que passará pelas seguintes etapas: análise dos 
objectivos estratégicos da organização; análise das capacidades e recursos da 
organização; estudo da rentabilização da gestão por competências; concepção dos 
princípios e da arquitectura da gestão por competências; elaboração de um ou vários 
perfis; aplicação do perfil às funções dos recursos humanos.  

- Favorecer a aprendizagem permanente através de uma aprendizagem auto-determinada 
e auto-dirigida para que a aprendizagem individual favoreça e esteja na base da 
aprendizagem organizacional. Para que tal aconteça é necessário tomar as seguintes 
medidas: aprendizagem em meio laboral, através de reuniões regulares, que fomentam 
uma aprendizagem ligada a problemas concretos; melhoria do procedimento 
administrativo, através da comparação regular com outras organizações (estudos 
comparativos, melhores práticas); planeamento estratégico; cultura de aprendizagem; 
aprendizagem através da acção, no próprio trabalho, em situação real.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 



 

 
 

 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 509

- Implementar um sistema de gestão de carreiras baseado na formação complementar 
para actualização de carreiras, formação para aquisição de novas competências, entre 
outros aspectos.  

- Os Serviços Centrais poderiam disponibilizar à ESG a informação incluída no Balanço 
Social relacionada com a ESG.  

- Elaborar anualmente planos de formação (formação voluntária e obrigatória), com base 
em diagnósticos de necessidades e avaliações de desempenho (questionários para o 
levantamento, actas de reuniões, avaliações de desempenho, pedidos dos 
colaboradores para participação em acções de formação ) e disponibilizá-lo na intranet. 
Ter em atenção formação na área comportamental.  

- Implementar sistema de gestão de formação.  

- Criar e consolidar um projecto de formação intra-learning para todos os colaboradores 
dos SAESG, em particular, e todos os colaboradores do IPCA, em geral.  O colaborador 
que vai frequentar uma formação, posteriormente, se for do interesse para o grupo, 
disponibiliza na intranet toda a informação (Manual do Curso e informação 
complementar). Por outro lado, com a autorização da gestão de topo, poder-se-ia 
organizar sessões de formação, coordenadas pelo colaborador que recebeu a formação, 
formando, deste modo, os restantes colegas de trabalho. Aos participantes nestas 
acções passar-se-ia um certificado/declaração de participação.   

- Definir e divulgar as competências de liderança que os gestores da organização devem 
ter, bem como o seu significado: comunicação; trabalho em equipa; flexibilidade e 
inovação; negociação; capacidade de ter uma visão do conjunto; tomada de riscos, por 
exemplo.  

- Planear medidas de acompanhamento dos novos colaboradores (não docentes e 
docentes), tais como: reunião para apresentação; manual de acolhimento e formação 
inicial sobre as competências para que foi recrutado, se houver necessidade.  

- Elaborar o Manual de Acolhimento – memória descritiva dos serviços (conhecer os 
serviços) e disponibilizá-lo, por exemplo, numa intranet a criar.  

- Criar  um regulamento de mobilidade interna – mobilidade de funções.  

- Criar uma intranet e aí instalar um campo – “Caixa de sugestões” acessível a todos os 
colaboradores, com formulários associados, onde periodicamente é lançado um lembrete 
a solicitar  contributos.  

- Todas as propostas de melhoria apresentadas pelos colaboradores que forem 
despachadas favoravelmente e implementadas deverão ser divulgadas na intranet, como 
forma de reconhecimento público do colaborador na melhoria do serviço. Poder-se-á 
criar outros espaços de reconhecimento público das boas sugestões que deram origem a 
inovações, como por exemplo a realização de workshops ou outros acontecimentos 
internos, onde os colaboradores que tenham apresentado essas sugestões possam 
apresentá-las publicamente.  

- Elaborar uma Proposta do Regulamento de aplicação do SIADAP.   

- Diagnosticar, periodicamente, através de questionários, os colaboradores: necessidades 
e expectativas formativas, mobilidade, liderança, planeamento, conciliação entre a vida 
pessoal e profissional, entre outros aspectos.  

- Elaborar um documento sobre a avaliação 360º e seus benefícios, para servir de base a 
uma discussão e, posteriormente, à implementação de um sistema dessa natureza.  

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 



 

 
 

 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 510

2 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

Critério 4 – Parcerias e recursos  

Oportunidade de melhoria 
Impacto 

objectivo 

- Definir um sistema de monitorização e avaliação regular dos processos, dos resultados 
e do tipo de pareceria, externas e internas, que inclua uma avaliação “on going” e 
permita um acompanhamento muito próximo, bem como uma capacidade de 
ajustamento das metas fixadas e do próprio modelo de parceria adoptado, se tal se 
justificar. O sistema de monitorização pode ser baseado em relatórios periódicos 
(semestrais e anuais) com informações necessárias a uma apreciação do grau de 
cumprimento dos objectivos previamente fixados no projecto de parceria e da forma 
como foram atingidos.  

- Promover a mobilidade das pessoas/colaboradores entre os parceiros. Quando se 
estabelecerem protocolos com diferentes Instituições dever-se-á incluir uma cláusula 
sobre a mobilidade de colaboradores. 

- Publicitar a composição da Comissão das Jornadas da ESG, bem como certificar o seu 
envolvimento, principalmente no que respeita à participação dos alunos.  

- Tratar estatisticamente os resultados dos inquéritos de avaliação organizacional dos 
SAESG aplicados aos alunos.  

- Disponibilizar na Internet um “Fórum de Discussão” sobre matérias relacionadas com a 
temática “Cidadania”.  

- Disponibilizar na Internet Caixa de Sugestões e Reclamações.  
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- Disponibilizar na Internet os seguintes conteúdos relacionados com a actividade da 
ESG: planos estratégicos, planos e relatórios de actividade e outra informação 
relevante relacionada com a sua missão e visão, organograma; página do docente, 
entre outros aspectos.  

- Promover sessões públicas de apresentação do plano e relatório de actividades, bem 
como da promoção e desenvolvimento de projectos de carácter relevante para a 
Instituição e comunidade regional e local.  

- Melhorar os processos organizacionais com o objectivo de melhorar a informação 
disponível e consequentemente melhorar o atendimento ao aluno.  

- Identificação dos colaboradores que estão a fazer atendimento (placa de identificação 
do colaborador).  

- Melhorar o “balcão virtual” da ESG, no website do IPCA. Promover uma avaliação dos 
serviços disponíveis on-line.  

- Sugestões de melhoria apresentadas pelos alunos no inquérito de satisfação: envolver 
mais os alunos na promoção e organização de actividades de carácter extracurricular; 
melhorar a harmonização da informação veiculada sobre determinado evento ou 
situação; aumentar a manifestação de boa vontade no apoio à resolução de situações 
problemáticas; tornar os horários escolares mais flexíveis (ter aulas às sextas-feiras, 
em vez de ter nos restantes dias da semana entre as 8h30 e as 18h00; respeitar a 
regra pedagógica de existências de intervalos entre duas aulas consecutivas, pois caso 
contrário torna-se prejudicial em termos de capacidade de concentração do aluno); 
salas de aula maiores; colocar mais mesas nas salas de aula; concluir a construção 
das novas instalações, renovar o equipamento informático (existe equipamento 
obsoleto e algum constantemente avariado; nos PC´s de trabalho faltam aplicações 
necessárias; o equipamento informático deveria ser revisto, pois não serve para 
determinadas disciplinas; os computadores de apoio aos videoprojectores devem ser 
mais completos a nível de software); consultar as pautas de avaliação através do 
website do IPCA, criando, nesse sentido, os mecanismos necessários para 
salvaguardar os direitos dos alunos; solicitar a todos os docentes a criação uma página 
web da disciplina disponibilizando, desta forma, entre outros, os seguintes conteúdos: 
programa da disciplina, conteúdos programáticos, horário de atendimento, fórum de 
discussão, material de apoio e sebentas; privilegiar o adequado esclarecimento de 
todas as questões colocadas pelos alunos; reencaminhar as chamadas para as 
pessoas indicadas, o que implica um conhecimento global, mas concreto, sobre todos 
os serviços prestados; alargar o período de funcionamento ao sábado, antes da época 
de exame; afixar a informação com antecedência: realização de eventos e outros 
assuntos, pois, por vezes, o aluno só tem conhecimento quando a mesma já se 
concretizou; afixar nos placares dos cursos as datas de reposição de aulas, as aulas 
extras e outras informações relacionadas com o normal funcionamento das aulas e que 
sejam relevantes para os alunos; colocar mais placares informativos noutros locais da 
ESG; afixar somente informação que seja do interesse do aluno; diminuir os prazos de 
resposta às solicitações apresentadas pelos alunos; simplificar e actualizar os 
formulários da ESG; a coerência e a facilidade de comunicação da informação entre os 
diferentes serviços deve ser melhorada, de modo a evitar informação contraditória 
sobre o mesmo assunto; criar mais parques de estacionamento; reivindicar transportes 
públicos para os alunos que frequentam o regime pós-laboral; Promover a divulgação 
de todos os eventos realizados no IPCA; tornar a informação de divulgação dos cursos 
de graduação e pós-graduação mais apelativa; disponibilizar o horário de atendimento 
de todos os docentes durante todo o ano lectivo; promover uma maior divulgação das 
actividades realizadas através dos meios de comunicação social de incidência local e 
regional; aumentar os locais físicos de distribuição e fixação dos cartazes de 
divulgação de eventos e outro tipo de informação; melhorar a comunicação entre 
serviços e funcionários, de modo a evitar a ocorrência de erros; analisar e implementar 
as sugestões apresentadas pelos alunos; diminuir o tempo de resposta às 
reclamações; estabelecer prazos mínimos de resposta aos requerimentos; afixar desde 
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o início semestre o horário de atendimento dos docentes; disponibilizar no website do 
IPCA os horários de atendimento dos docentes, durante todo o ano lectivo. 

- Criar e consolidar uma cultura de “organização que aprende” orientada pelos 
seguintes princípios: aprendizagem contínua (organização atenta às necessidades 
dos ex-alunos, alunos e potenciais alunos, adaptando permanentemente os seus 
papeis, as suas competências e os seus métodos de trabalho); empenho comum 
(fomentar a adopção de planos partilhados, entre colaboradores e dirigente, de 
aprendizagem pessoais, que tenham em conta estilos e necessidades diferentes); 
meio favorável (investir nas novas tecnologias como meio de simplificar os métodos e 
os procedimentos, a celebração de parcerias operacionais com outras organizações, 
incentivos à aprendizagem e simplificação da gestão de recursos humanos); gestão 
pela acção (empenho da gestão na procura de apoios e recursos necessários para 
acompanhar a gestão da mudança); coesão ( encontrar normas auto-determinadas 
que permitem uma acção concertada); ganho progressivo (a aprendizagem que 
conduz a transformações profundas produz-se de forma gradual e consolida-se em 
etapas firmes).  

- Adoptar novas estratégias organizacionais que passem pela partilha de plataformas 
tecnológicas, criando redes de informação, pela intercomunicabilidade 
organizacional com a valorização dos processos transversais. Colocar ao alcance de 
cada colaborador a informação que este necessita, no momento preciso, para que a 
sua actividade seja produtiva.  

- Adaptar os instrumentos de gestão de forma a encorajar, sistematicamente, a partilha 
do conhecimento, tais como: melhorar o capital humano e social, aplanando as 
hierarquias verticais, destruindo as divisões burocráticas, ligando a avaliação ao 
desempenho, o sistema de promoção à partilha de conhecimento e instituindo 
comunidades de práticas (grupos que partilham conhecimentos num domínio 
específico); adaptar o capital operacional/organizacional (base de dados, Internet, 
intranet, vida social, unidades de conhecimento); construir um capital de parcerias, 
recolhendo informação dos stakeholders e associando-os aos processos de decisão; 
reforçar os laços com as diferentes organizações da comunidade envolvente.  

- Desenvolver as seguintes práticas de gestão do conhecimento organizacional: saber o 
que sabe a organização; reter o conhecimento tácito para enriquecer a memória 
organizacional; facilitar o acesso à informação e ao conhecimento; cultivar a troca de 
ideias entre as pessoas; estabelecer a ligação entre o conhecimento e as práticas 
organizacionais.  

- Tornar a gestão do conhecimento numa das prioridades de gestão e nesse sentido 
dever-se-á desencadear esforços para melhorar as suas práticas, tais como: 1) 
adopção de dispositivos tradicionais de partilha de conhecimento (formação para 
partilhar conhecimento a nível interno; reuniões para partilhar conhecimento a nível 
externo); 2) utilização de ferramentas menos tradicionais (círculos de qualidade, 
unidades de prática); 3) fomentar a colaboração para elaborar e implementar políticas 
e co-organização de projectos com organizações exteriores.  

- Alinhar a gestão do conhecimento com as orientações estratégicas da organização e 
estruturá-la em torno dos processos-chave da organização. Daí ser importante a 
existência de equilíbrio entre os processos informacionais e os processos relacionais 
(reais ou virtuais) e entre a infra-estrutura tecnológica e a infra-estrutura organizacional 
de suporte.  

- Melhorar o circuito de divulgação dos despachos/ circulares.  

- Definir formas de monitorização regular do conhecimento disponível na organização e 
articulá-lo com o planeamento estratégico, bem como com as necessidades actuais e 
futuras de todas as partes interessadas. 

- Criar mecanismos que assegurem que os conhecimentos das pessoas que deixam a 
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organização sejam preservados: incluir no dossier do docente e no contrato. Deixar os 
programas das disciplinas, exames, outro tipo de informação institucional) 

- -Desenvolver canais internos para a difusão de informação no seio da organização. 

- Analisar e avaliar a acessibilidade ao funcionamento da organização na sua vertente 
virtual e a acessibilidade aos seus conteúdos, através de suporte electrónico ou 
multimédia.  

- Avaliar os conteúdos disponíveis no website do IPCA/ESG, de acordo com o “Guia de 
Boas Práticas na construção de websites da Administração Directa e Indirecta do 
Estado”, elaborado pelos Professores Luís Amaral e Santos Oliveira, da Universidade 
do Minho e divulgado pela UMIC, e actualizá-los, se se justificar. O Guia recomenda 
que determinados serviços estejam incluídos ou referenciados no website, tais como: 
serviço de newsletter, correio electrónico, fórum de discussão, chat on-line, linhas 
telefónicas e fax dedicados ao apoio dos utilizadores e livro de sugestões e 
reclamações.  

- Criar uma intranet. 

- Implementar formação à distância (e-learning). 

- Adquirir máquinas fotocopiadoras mais modernas e adequadas às novas exigências 
dos serviços e colaboradores (não docentes e docentes).  

- Considerando que os Serviços Centrais do IPCA se encontram geograficamente 
dispersos da ESG, por forma a orientar melhor as pessoas que se dirigem por engano 
à ESG quando pretendem dirigir-se aos Serviços Centrais do IPCA, era conveniente 
elaborar um mapa com o percurso entre a ESG e os Serviços Centrais do IPCA.  

- Elaborar uma planta com a localização das diferentes salas e serviços da ESG e IPCA 
que, embora se encontrem no mesmo espaço geográfico (freguesia de Arcozelo), se 
encontram dispersos por diferentes edifícios. Colocar esta planta no hall da entrada da 
ESG. 
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Critério 5 – Gestão dos processos e da mudança  

Oportunidade de melhoria 
Impacto 

objectivo 

- Para prosseguir a missão, a ESG precisa de encontrar uma forma integrada de 
funcionar, onde todas as suas acções sejam sistematizadas e direccionadas para atingir 
objectivos comuns: gerir processos. Por isso, é importante desenvolver uma nova forma 
de gerir processos articulada com uma nova visão horizontal da organização (sistema 
formado por processos que satisfazem as necessidades e as expectativas dos diferentes 
clientes e que atravessam horizontalmente as funções verticais da organização). Isto é, 
dever-se-á criar uma visão de “rede de processos” onde todos os colaboradores 
trabalham articuladamente com a finalidade de acrescentar valor ao cliente final – o 
aluno.  Neste sentido, uma das principais tarefas consiste em identificar e segmentar os 
seus clientes, em função dos serviços que se presta e necessidades e expectativas 
daqueles.  

- Empreender acções para implementar uma gestão baseada nos processos, agregados 
em torno de quatro grandes passos: identificação e sequência dos processos; descrição 
de cada um dos processos; acompanhamento e medição para conhecer os resultados 
que se obtém; optimização dos processos com base no acompanhamento e na medição 
realizada (eficiência e eficácia). Esta abordagem permitirá a organização preparar para 
um sistema de gestão baseado nas normas ISO 9000, ao mesmo tempo que alinha a 
sua gestão dos processos com os critérios da qualidade total.  

- Promover o envolvimento dos colaboradores e das partes interessadas externas no 
desenvolvimento de processos-chave. A liderança assume aqui um papel determinante 
em promover o surgimento de um ambiente que favoreça uma reflexão conjunta, através 
de sessões de brainstorming.   

- Elaborar a “Carta da Qualidade” da ESG e evidenciar, nesse documento, os 
compromissos públicos assumidos voluntariamente pela ESG para com os seus 
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cidadãos/clientes.  

- Desenvolver, aplicar, gerir a avaliar uma base de dados de sugestões e comentários dos 
clientes (internos e externos). Fomentar uma política de envolvimento de todas as partes 
interessadas na redefinição do conceito de serviço/produto, bem como na melhora da 
sua prestação.  

- Desenvolver padrões de qualidade para os serviços, produtos e para a informação, 
através do envolvimento dos cidadãos/clientes e outras partes interessadas.  

- Aplicar inquéritos para aferir quais são os serviços e produtos a melhorar e necessários 
para a satisfação completa dos alunos.  

- No âmbito do processo de AA através da CAF, aplicou-se um questionário de satisfação 
para cidadão/cliente (alunos) e obteve-se as seguintes sugestões de melhoria 
relacionada com este critério em análise:  

o Exemplo e): melhorar a harmonização da informação veiculada sobre determinado 
evento ou situação; aumentar a manifestação de boa vontade no apoio à resolução 
de situações problemáticas; demonstrar mais simpatia (no atendimento; afixar nos 
placares de curso a informação com antecedência (realização de eventos e outros 
assuntos); afixar nos placares de curso as datas de reposição de aulas, as aulas 
extras e outras informações relacionadas com o normal funcionamento das aulas e 
que sejam relevantes para os alunos; colocar mais placares informativos noutros 
locais da ESG; diminuir os prazos de resposta às solicitações apresentadas pelos 
alunos; privilegiar o adequado esclarecimento de todas as questões colocadas pelos 
alunos; simplificar e actualizar os formulários; melhorar a coerência e a facilidade de 
comunicação da informação entre os diferentes serviços, de modo a evitar 
informação contraditória sobre o mesmo assunto, entre os mesmos;  

o Exemplo f) : tornar os horários escolares mais flexíveis: ter aulas às sextas-feiras, em 
vez de ter nos restantes dias da semana entre as 8h30 e as 18h00; respeitar a regra 
pedagógica de existências de intervalos entre duas aulas consecutivas; alargar o 
período de funcionamento ao sábado, antes das épocas de exame; promover a 
divulgação no website de todos os eventos realizados no IPCA; tornar a informação 
de divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação no website mais apelativa; 
disponibilizar no website o horário de atendimento de todos os docentes durante 
todo o ano lectivo; promover uma maior divulgação das actividades realizadas 
através dos meios de comunicação social de incidência local e regional; aumentar os 
locais físicos de distribuição e fixação dos cartazes de divulgação de eventos e outro 
tipo de informação;  

o Exemplo g): consultar as pautas de avaliação através do website do IPCA, criando, 
nesse sentido, os mecanismos necessários para salvaguardar os direitos dos alunos; 
solicitar a todos os docentes a criação uma página web da disciplina 
disponibilizando, desta forma, entre outros, os seguintes conteúdos: programa da 
disciplina, conteúdos programáticos, horário de atendimento, fórum de discussão, 
material de apoio e sebentas; afixar desde o início semestre o horário de 
atendimento dos docentes; disponibilizar no website do IPCA os horários de 
atendimento dos docentes, durante todo o ano lectivo; divulgar as pautas de 
avaliação através da Internet, mantendo a privacidade dos alunos, através da 
utilização de palavra-chave. 

- Monitorizar permanentemente os indícios internos para a mudança e pressões externas 
no sentido da modernização e inovação.  

- Assumir um novo papel no que se refere à inovação: inovar nas políticas, inovar nos 
processo de formulação das políticas e adoptar políticas para fomentar a inovação e a 
sua difusão.  

- Promover uma cultura de organização inovadora e difundir e partilhar esses valores 
organizacionais com todas as diferentes partes interessadas: flexibilidade; recurso a 
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especialistas para desenvolver programas de formação; gerir o conhecimento para criar 
novos saberes; criar equipas para o desenvolvimento de projectos; adoptar uma postura 
de adaptação mútua como mecanismos de coordenação; existência de vários 
responsáveis que actuam como elos de ligação em lugares de coordenação funcional e 
de projectos.  

- Conhecer as barreiras à inovação e formular uma estratégia, uma abordagem para as 
ultrapassar: 1) identificação das barreiras; 2) geração de possibilidades; 3) incubação e 
experimentação; 4) reprodução e ampliação; 5) analisar e aprender. 
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Critério 6 – Resultados orientados para os cidadãos/clientes  

Oportunidade de melhoria 
Impacto 

objectivo 

- Considerando a medição da satisfação do cliente um desafio que só muito recentemente 
se coloca às organizações públicas, importa formular um conjunto de recomendações 
gerais (guia) que visam reunir as condições necessárias ao desenvolvimento eficaz de 
inquéritos à satisfação dos clientes.  

- No âmbito do processo de AA através da CAF aplicou-se um questionário de satisfação 
para cidadão /cliente (alunos) onde foram apresentadas as seguintes sugestões de 
melhoria:  

• imagem global da organização: melhorar a comunicação entre serviços e 
funcionários de modo a evitar a ocorrência de erros; analisar e implementar as 
sugestões apresentadas pelos alunos; divulgar as conclusões da implementação da 
CAF nos SAESG; alargar o horário de atendimento dos SAESG para os alunos que 
frequentam o regime pós-laboral;  

• envolvimento dos cidadãos/clientes: envolver os alunos na promoção e organização 
de actividades de carácter extracurricular;  

• acessibilidade: afixar a informação com antecedência (realização de eventos e 
outros assuntos);  afixar nos placares as datas de reposição de aulas, as aulas 
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extras e outras informações relacionadas com o normal funcionamento das aulas e 
que sejam relevantes para os alunos; colocar mais placares informativos noutros 
locais da ESG; afixar somente informação que seja do interesse do aluno; simplificar 
e actualizar os formulários; alargar o período de funcionamento da recepção da ESG 
ao sábado, antes da época de exames; criar mais parques de estacionamento; 
reivindicar transportes públicos para os alunos que frequentam o regime pós-laboral; 
consultar as pautas de avaliação através do website do IPCA, criando, nesse 
sentido, os mecanismos necessários para salvaguardar os direitos e interesses dos 
alunos; solicitar a todos os docentes a criação uma página web da disciplina 
disponibilizando, desta forma, entre outros, os seguintes conteúdos: programa da 
disciplina, conteúdos programáticos, horário de atendimento, fórum de discussão, 
material de apoio e sebentas; promover a divulgação de todos os eventos realizados 
no IPCA; tornar a informação de divulgação dos cursos de graduação e pós-
graduação mais apelativa; disponibilizar o horário de atendimento de todos os 
docentes durante todo o ano lectivo; promover uma maior divulgação das actividades 
realizadas através dos meios de comunicação social de incidência local e regional; 
aumentar os locais físicos de distribuição e fixação dos cartazes de divulgação de 
eventos e outro tipo de informação;  

• Produtos e serviços: melhorar a harmonização da informação veiculada sobre 
determinado evento ou situação; aumentar a manifestação de boa vontade no apoio 
à resolução de situações problemáticas;  demonstrar mais simpatia; tornar os 
horários escolares mais flexíveis: ter aulas às sextas-feiras, em vez de ter nos 
restantes dias da semana entre as 8h30 e as 18h00; respeitar a regra pedagógica de 
existências de intervalos entre duas aulas consecutivas, pois caso contrário torna-se 
prejudicial em termos de capacidade de concentração do aluno; colocar mais mesas 
nas salas de aulas; renovar o equipamento informático (existe equipamento obsoleto 
e algum constantemente avariado; nos PC´s de trabalho faltam aplicações 
necessárias; o equipamento informático deveria ser revisto, pois não serve para 
determinadas disciplinas; os computadores de apoio aos videoprojectores devem ser 
mais completos a nível de software); diminuir os prazos de resposta às solicitações 
apresentadas pelos alunos; privilegiar o adequado esclarecimento de todas as 
questões colocadas pelos alunos; reencaminhar as chamadas para as pessoas 
indicadas, o que implica um conhecimento global, mas concreto, sobre todos os 
serviços prestados; diminuir o tempo de resposta às reclamações; estabelecer 
prazos mínimos de resposta aos requerimentos; afixar desde o início semestre o 
horário de atendimento dos docentes; disponibilizar no website do IPCA os horários 
de atendimento dos docentes, durante todo o ano lectivo. 

- Criar indicadores relativos à imagem global da organização: n.º de reclamações; tempo 
de resposta às reclamações; tempo de resposta às solicitações; quantidade de acções 
de formação para melhorar a comunicação e o tratamento dados aos cidadãos/clientes; 
quantidade de acções desenvolvidas para melhorar a confiança do público nos SAESG e 
nos seus serviços;  

-  Criar indicadores relativos ao envolvimento dos cidadãos/clientes: quantidade de acções 
para envolver as partes interessadas na concepção e prestação dos produtos e serviços 
e/ou na concepção do processo de tomada de decisão; número de sugestões recebidas 
e adoptadas; quantidade de iniciativas implementadas para melhorar, através da 
inovação, a relação com os cidadãos/clientes;  

- Criar indicadores relativos aos produtos e serviços: compromissos de qualidade (cartas 
do cidadão ou cartas de qualidade); número de produtos devolvidos ou serviços 
prestados incorrectamente e/ou que tiveram de ser corrigidos; quantidade de acções 
desenvolvidas para melhorar a disponibilidade, o rigor e a transparência da informação. 
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Critério 7 – Resultados relativos às pessoas  

Oportunidade de melhoria 
Impacto 

objectivo 

- Criar indicadores relativos à satisfação global: imagem global dos SAESG; desempenho 
global dos SAESG; importância do papel dos SAESG na sociedade; as relações dos 
SAESG com os cidadãos e a sociedade; nível do envolvimento das pessoas na 
organização e na respectiva missão;  

- Criar indicadores relativos à satisfação com a gestão e sistemas de gestão: a gestão de 
topo e intermédia (aptidão para comunicar e conduzir a organização); manual de tarefas, 
sistema de avaliação do pessoal, louvores, objectivos fixados e avaliação do 
desempenho, recompensa dos esforços individuais e do grupo; concepção de processos 
na organização; postura da organização face à mudança e à modernização;  

- Criar indicadores relativos à satisfação com as condições de trabalho: arquitectura do 
local de trabalho; atmosfera do trabalho e cultura da organização; actividades 
recreativas; tratamento de questões ambientais e sociais; gestão da igualdade de 
oportunidades e igualdade de tratamento na organização; flexibilidade do horário de 
trabalho e a possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar e assuntos pessoais; 
forma como a organização lida com os problemas pessoais;  

- Criar indicadores ao nível da motivação e satisfação das pessoas com o 
desenvolvimento da carreira competências: gestão dos recursos humanos (formação e 
oportunidades de carreira); motivação das pessoas; conhecimento dos objectivos da 
organização; disponibilidade para aceitar a mudança; disponibilidade para fazerem um 
esforço suplementar em circunstâncias especiais;  

- Criar indicadores relativos à satisfação com o envolvimento nos processo de tomada de 
decisão; envolvimento em actividades de melhoria e mecanismos de consulta e diálogo; 

- Comparar os resultados com os resultados obtidos dentro da organização, e com os 
resultados obtidos por outras organizações. 

- Criar indicadores para avaliar resultados relativos à satisfação: níveis de absentismo ou 
doença; rácios de rotação de pessoal; número de reclamações, greves;  

- Criar indicadores para avaliar resultados relativos ao desempenho: medidas de 
produtividade; resultados de avaliação e/ou louvores; relação entre o desempenho 
individual e a qualidade dos serviços ou produtos; resultados da utilização de indicadores 
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de desempenho individual;  

- Criar indicadores para avaliar resultados respeitantes ao desenvolvimento de 
competências: rácios de participação nas actividades de formação; percentagem de 
utilização de orçamentos de formação; percentagem de utilização de tecnologias de 
informação pelas pessoas; evidências de capacidade para lidar com cidadãos/clientes e 
responder às suas necessidades; mobilidade de pessoal dentro da organização;  

- Criar indicadores para avaliar resultados respeitantes à motivação e envolvimento: rácios 
de resposta a inquéritos de pessoal; participação em actividades de melhoria (sistemas 
de sugestões); participação em eventos sociais; participação em grupos internos de 
discussão, reuniões com gestores de topo ou reuniões gerais de pessoal; disponibilidade 
para aceitar mudanças; disponibilidade dos trabalhadores para fazer um esforço 
suplementar em circunstâncias especiais;  

- Comparar os resultados com os resultados obtidos dentro da organização, e com os 
resultados obtidos por outras organizações. 
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Critério 8 – Impacto na sociedade  

Oportunidade de melhoria 
Impacto 

no objectivo 

- Desenvolver uma política de responsabilidade social;  

- Aumentar os protocolos de parceria com estruturas associativas (não relacionadas com 
a actividade principal da ESG) locais e regionais de cariz social;  

- Elaborar o Código de Ética;  

- Desenvolver um Programa de Voluntariado, permitindo aos colaboradores dedicarem 
algumas das suas horas de trabalho semanais no apoio a algumas instituições de cariz 
social com quem se estabeleceria um protocolo;  

- Promover acções concretas de apoio aos países em vias de desenvolvimento, 
especialmente os de língua oficial portuguesa;  

- Celebrar mais protocolos com estruturas associativas que promovem actividades sociais, 
desportivas e culturais para os colaboradores e familiares;  

- Monitorizar o grau de cobertura dos meios de comunicação social;  
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- Traduzir para inglês a informação disponível no website, bem como todas as brochuras 
de divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação;  

- Promover acções e campanhas de prevenção de riscos de saúde e acidentes; 

- Elaborar um documento orientador com a política ambiental da organização onde 
conste, por exemplo, um plano de poupança de energia que envolva a tomada de 
medidas, tais como, a instalação de sensores de presença no sistema eléctrico; 
instalação de lâmpadas de baixo consumo; um plano de poupança de água que 
envolva a tomada de medidas, como por exemplo, a instalação de torneiras de água com 
sensores e instalação de autoclismos com duplo fluxo; um plano para a utilização de 
fontes de energia renováveis que envolva a tomada de medidas de obrigatoriedade de 
utilização de papel reciclado nos documentos de circulação interna e obrigatoriedade de 
utilização de tinteiros reutilizados; um plano com medidas para reduzir os 
desperdícios, tais como: obrigatoriedade de utilização do papel no frente e verso; 
criação de blocos de notas com papel utilizado; separação dos resíduos sólidos, recolha 
de papel para reciclagem e troca deste por papel higiénico, redução do consumo de 
água anual, redução do consumo de energia eléctrica anual; um plano com medidas 
para diminuir o impacto no ambiente dos transportes utilizados pelos 
colaboradores e alunos na deslocação para a ESG, tais como medidas para  reduzir a 
utilização do uso do automóvel (oferta do passe social aos colaboradores que 
prescindam do uso do automóvel; criação de um parque de estacionamento para 
bicicletas; oferta de cheques gasolina aos colaboradores que se desloquem para o local 
de trabalho num automóvel partilhado por 4 colaboradores, por exemplo).  

- Elaborar a Carta Ambiental que defina os mandamentos para a protecção do ambiente 
(Carta Ambiental). 

 

- 

- 

 

1 

- 
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Critério 9 – Resultados de desempenho-chave  

Oportunidade de melhoria 
Impacto 

no objectivo 

- Criar indicadores para avaliar resultados externos: grau de cumprimento dos objectivos 
em termos de resultados (fornecimento de serviços ou produtos) e de impacto (impacto 
na sociedade); melhoria da qualidade do serviço ou produto; custo-eficácia; eficiência; 
resultados de inspecções e auditorias; resultados da participação em concursos e 
prémios de qualidade; resultados de acções de benchmarking;  

 

1,2,3 
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- Criar indicadores para avaliar resultados internos: evidências da participação de todas as 
partes interessadas na organização; evidências da capacidade da organização em 
satisfazer e conciliar as necessidades de todas as partes interessadas; evidências da 
melhoria e inovação das estratégias organizacionais, estruturas e/ou processos; 
evidências da melhor utilização de tecnologias de informação; evidências do 
cumprimento acrescido dos padrões de qualidade, cartas do cidadão ou cliente. 

 

 

1,2,3 
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IV. TABELA COM O RANKING DAS ACÇÕES DE MELHORIA 
 

A B C D E F 

Acção 
Cri

térios 
Im

pacto 
Capaci

dade 
Sati

sfação 
Pontu

ação 
Ra

nking 

Elaborar os seguintes documentos orientadores: “Observações de Deming 

sobre a liderança”; “Principais funções da liderança relativamente ao grupo”; 

“Etapas sobre a formulação da visão”; “Metodologia para a elaboração da 

missão”; “Carta de ética na Administração Pública”; “Qualidade do membro da 

equipa”. Divulgar este documentos através dos canais mais adequados, 

oportunamente identificados.  

1 3 5 0 15 5 

Assumir como valor organizacional a partilha do conhecimento, isto é, a gestão 

do conhecimento, pois esta é a melhor forma de aumentar a produtividade das 

pessoas e das equipas de trabalho, adoptando, desta forma instrumentos de 

gestão de forma a encorajar, sistematicamente, a partilha do conhecimento, 

tais como: melhorar o capital humano e social, aplanando as hierarquias 

verticais, destruindo as divisões burocráticas, ligando a avaliação ao 

desempenho, o sistema de promoção à partilha de conhecimento e instituindo 

comunidades de práticas (grupos que partilham conhecimentos num domínio 

específico); adaptar o capital operacional/organizacional (base de dados, 

Internet, intranet, vida social, unidades de conhecimento); construir um capital 

de parcerias, recolhendo informação dos stakeholders e associando-os aos 

1, 4 5 3 3 45 3 
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processos de decisão; reforçar os laços com as diferentes organizações da 

comunidade envolvente. Os gestores desempenham aqui um papel 

determinante.  

Definir formas de monitorização regular do conhecimento disponível na 

organização e articulá-lo com o planeamento estratégico, bem como com as 

necessidades actuais e futuras de todas as partes interessadas. 

1, 4 5 3 3 45 3 

Criar mecanismos que assegurem que os conhecimentos das pessoas que 

deixam a organização sejam preservados: incluir no dossier do docente e no 

contrato. Deixar os programas das disciplinas, exames, outro tipo de 

informação institucional) 

1, 4 5 5 3 75 2 

Estabelecer, através de um envolvimento activo e participado entre todos os 

colaboradores da ESG (não docentes e docentes), bem como das diferentes 

partes interessadas, principalmente os alunos, os valores organizacionais.  

1 5 5 3 75 2 

Definir indicadores de comportamento do líder que favoreça o trabalho em 

equipa.  
1 3 5 3 45 3 

Reformular o questionário de avaliação pedagógica e organização dos SAESG 

(tratar estes últimos estatisticamente, pois não se verifica isso actualmente) 

aplicados aos alunos no sentido de se aproveitar os resultados para formular 

os objectivos operacionais a integrar o plano de actividades dos SAESG.  

1, 4 5 5 5 125 1 
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Elaborar folhas de presença para as diferentes reuniões.  1 0 5 0 5 7 

Tomar algumas medidas determinantes para um Plano de Actividades eficaz: 

estar articulado com o Plano de Formação; integrar o Plano de Actividades dos 

SAESG (o plano de actividades dos SAESG deverá ser resultado do 

envolvimento de todos os colaboradores. O plano de actividades dos SAESG, 

enquadrado nos objectivos estratégicos da ESG, deverá servir de base de 

apoio à definição dos objectivos individuais, para efeitos de avaliação de 

desempenho individual, nos termos do SIADAP); integrar os planos de 

actividades dos grupos de trabalho/projectos, coordenadores de grupos 

disciplinares e direcções de curso; ser resultado de um processo participado e 

partilhado entre todos os colaboradores e diferentes partes interessadas, ou 

seja, alargar a participação nas sessões de avaliação da qualidade do plano de 

actividades a todas as partes interessadas internas e externas (as julgadas 

convenientes. Estas sessões poderiam ser estruturadas da seguinte forma: 

apresentação geral do plano; discussão geral do plano e das reacções 

(favoráveis e desfavoráveis) que ele mereceu; modificações que melhorariam 

os pontos fortes e minimizariam ou eliminariam os pontos fracos; acordar os 

passos seguintes para completar o plano); criar medidas de monitorização e 

avaliação das várias acções integradas no plano, em termos de resultados e de 

impactos, para que seja possível medir o grau de cumprimento dos objectivos 

e, se necessário, ajustar a estratégia e os planos (esta medida deve ser 

aplicada não só ao plano de actividades da ESG, como, também, aos dos 

1, 2 5 5 3 75 2 
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grupos disciplinares; direcções de curso, grupos de trabalho Científico-

pedagógicos e serviços administrativos); divulgar o plano junto de todos os 

colaboradores (docentes e não docentes) e diferentes partes interessadas.  

Avaliar o grau de satisfação das entidades que acolhem os alunos estagiários 

dos diferentes cursos ministrados na ESG, bem como os próprios alunos sobre 

os termos em que decorreram os próprios estágios, como forma de orientar os 

modelos de estágio à satisfação das necessidades e  expectativas das 

diferentes partes interessadas.   

1 5 3 5 75 2 

Adoptar diferentes programas informáticos para a gestão de projectos e 

equipas de trabalho, nomeadamente: fluxograma e microsoftproject.  
1 5 3 0 15 5 

Elaborar relatórios de actividades dos SAESG e das diferentes unidades 

orgânicas da ESG, para que se possa avaliar o grau de execução das 

actividades, determinar desvios, e causas dos mesmos. Estes dados são 

importantes para a elaboração do Plano de Actividades do ano seguinte.  

1 5 5 3 75 2 

Aplicação de questionários para avaliar se as necessidades e expectativas dos 

colaboradores foram satisfeitas com a execução do plano de actividades.   
1 3 5 3 45 3 

Implementar um sistema operacional de medição do desempenho da 

organização: tableau de bord com actividades e indicadores. 
1 5 5 3 75 2 

Criar uma intranet e disponibilizar um sistema de sugestões para 1, 2, 3, 4, 

5 
5 3 5 75 2 
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colaboradores, por exemplo através de uma intranet na ESG, bem como geri-

las à posteriori, implementando aquelas que poderão conduzir a processo de 

melhoria.  

Registar na agenda do Director da ESG as reuniões e encontros com os 

diferentes colaboradores dos SAESG.  
1 0 5 0 5 7 

Dar a conhecer a todos os colaboradores (não docentes e docentes) a 

constituição de todos os grupos de trabalho, identificar os seus membros e a 

sua área de actuação. Se a intranet for criada, esta informação deveria 

veicular, também, neste meio de comunicação e informação.  

1 0 5 0 5 7 

Promover a realização de acções de formação/esclarecimento sobre o SIADAP 

para todos os colaboradores da ESG.  
1 3 5 0 15 5 

Definir linhas de orientação concretas para a definição dos objectivos 

individuais, a estabelecer nos termos do SIADAP. Aqui pretende-se que o 

efeito seja em “cascata”: definição dos objectivos do topo até à base. 

1 5 5 3 75 2 

Introduzir sistemas de avaliação do desempenho que liguem os objectivos 

organizacionais e individuais, permitam o feedback e estejam ligados às 

oportunidades de progressão.   

1 5 3 3 45 3 

Elaborar o Regulamento para a avaliação do desempenho dos dirigentes, 

funcionários e agentes em serviço da ESG.    
1 3 5 3 45 3 
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Aplicar questionários aos colaboradores para determinar o seu nível de bem-

estar e factores motivacionais. Perceber o que os motiva através da utilização 

de inquéritos, grupos de discussão, entre outros mecanismos.  

1, 2  5 5 5 125 1 

Reiniciar, na ESG, a organização e realização de actividades “vestir a 

camisola”.  
1 3 5 0 15 5 

Elaborar anualmente planos de formação para os colaboradores dos SAESG, 

com base em diagnósticos de necessidades e expectativas e avaliações de 

desempenho (questionários para o levantamento, actas de reuniões, 

avaliações de desempenho, pedidos dos colaboradores para participação em 

acções de formação ). Ou seja, implementar um sistema de gestão da 

formação para os colaboradores dos SAESG.  

1, 2, 3 5 3 3 45 3 

Implementar medidas de reconhecimento público e premiar os esforços 

individuais e de grupos de trabalho e equipas (por exemplo, divulgação dos 

resultados do trabalho; participação em seminários e acções de formação).  

1 5 3 3 45 3 

Implementar políticas de conciliação da vida familiar e profissional: regime de 

“horários flexíveis”. 
1 3 5 0 15 5 

Desenvolver e implementar as seguintes ferramentas que promovem o diálogo 

com as diferentes partes interessadas: consulta de parceiros estratégicos; 

inquéritos; grupo de interesse; pesquisa de futuro.  

1 5 5 3 75 2 
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Tendo em vista o reforço da comunicação eficaz e transparência da 

administração, suportado pelo DL n.º 135/99, de 22 de Abril, poder-se-á 

estabelecer os seguintes princípios: publicitar interna e externamente (através 

da Internet, intranet, comunicação social e em publicações científicas) o plano 

de actividades, relatório de actividades, balanço social, medidas inovadoras,  

os padrões de qualidade dos serviços  e a promoção e desenvolvimento de 

projectos de carácter relevante para a Instituição e comunidade regional e 

local; adoptar meios de divulgação multimédia das actividades da ESG/IPCA, 

com o objectivo de esclarecer todas as partes interessadas sobre o seu 

funcionamento.  

1, 4 5 5 3 75 2 

Uma vez listado as diferentes partes interessadas dos SAESG, internos e 

externos, directos e indirectos, torna-se necessário construir uma matriz de 

stakeholders de forma a permitir identificar: quem são as principais partes 

interessadas, quais são os seus objectivos e os seus interesses principais, qual 

a sua base de poder e qual a sua influência, qual o seu impacto no projecto, se 

existe conflito potencial com outras partes interessadas, se cada stakeholder 

será potencialmente um aliado, um adversário ou manter-se-á neutral, qual o 

papel que terá no projecto (actor principal, mero participante, consultor ou 

outro), qual o tipo de envolvimento a oferecer (informação, consulta ou 

participação) e como poderemos trabalhar em conjunto para obter impactos 

vantajosos para ambas as partes (estratégia win-win).  

2 5 0 3 15 5 
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Para um maior conhecimento e de um nível qualitativo diferenciado sobre as 

necessidades presente e futuras, das partes interessadas, dever-se-á activar 

um fluxo regular de informações sobre alguns aspectos do seu contexto 

externo geral (aspectos políticos, económicos, sociais e tecnológicos), do seu 

contexto externo específico (clientes externos, fornecedores, concorrentes, 

grupos regulamentadores, incluindo o Governo) e ambiente interno (estrutura, 

funções, cultura, recursos, processos). 

2 5 0 3 15 5 

Elaborar um documento com as linhas de orientação para garantir a qualidade 

de informação (utilidade, objectividade e integridade). 
2 3 5 3 45 3 

Criar uma dinâmica de análise SWOT: dos pontos fortes e fracos (internos – 

está a ser aplicada através da CAF); e oportunidades e ameaças (ambiente 

externo) que suporte a orientação estratégica. 

2 5 3 3 45 3 

Nos próximos planos orientadores da estratégia da ESG poderá constar um 

ponto que foque a política de melhoria de serviços. 
2 5 3 3 45 3 

Os grupos de trabalho, grupos disciplinares e direcções de curso deverão 

elaborar relatório intercalares e finais. 
2 5 5 3 75 2 

Criar os seguintes mecanismos de comunicação interna dos objectivos e 

planos: distribuir a todos os colaboradores (não docentes e docentes), pelo 

menos, um resumo do plano de actividades; elaborar um flyer com a missão, 

1, 2 5 5 3 75 2 
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visão e objectivos estratégicos e enviar para todos os colaboradores da ESG 

para ser afixado nos respectivos gabinetes, bem como em painéis informativos, 

expostos em espaços comuns;  ponderar a hipótese de dar a cada colaborador 

um cartão com essas declarações ou outro meio de divulgação; publicar partes 

do plano numa newsletter e em materiais de publicidade e marketing 

(brochuras, anúncios); dar formação aos colaboradores sobre o plano, se 

houver necessidade; prever cópias do plano (eventualmente simplificadas) 

para distribuir pelas principais partes interessadas.  

Definir uma política de recursos humanos, elaborando planos e programas, que 

poderão abranger os seguintes aspectos: criação ou modificação do sistema de 

reconhecimento baseados no aumento do valor da organização para os 

cidadãos/clientes e na sua satisfação; realização de pesquisas com os 

funcionários para avaliar os factores do ambiente de trabalho que contribuem 

para o aumento ou inibição do desempenho; aperfeiçoamento de critérios e 

práticas de recrutamento e selecção; criação de oportunidades para a 

aprendizagem e utilização da criatividade em actividades que ultrapassem as 

atribuições das funções, através da reformulação de processo e das estruturas 

organizacionais; iniciativas de formação e treino; estabelecimento de parcerias 

com outras organizações públicas para partilhar o treino e ampliar 

oportunidades de trabalho; introdução de aprendizagem à distância (e-

learning).  

2, 3, 4 5 3 3 45 3 
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Planear os recursos humanos, avaliando, em particular, o desvio existente 

entre as competências actuais e as necessidades futuras (novas 

competências) dos colaboradores. Nesse sentido, dever-se-á elaborar planos 

de desenvolvimento individuais e experiências de aprendizagem no meio do 

trabalho, de forma a garantir a auto-suficiência profissional.  

2, 3 5 3 3 45 3 

Definir uma política de atribuição de um plafond para formação dos 

colaboradores dos SAESG à semelhança do que se faz com o pessoal 

docente. 

3 3 3 3 27 4 

Identificar as competências dos colaboradores ao nível individual e da 

organização em termos de conhecimento, capacidades e atitudes, através, por 

exemplo, do preenchimento de uma grelha onde conste a seguinte informação: 

saber-fazer; saber (conhecimento); saber-ser. As competências poderão servir 

para recrutar pessoas, bem como para monitorizar o desempenho dos 

colaboradores.  

3 5 5 3 75 2 

Elaborar um dicionário de competências, onde se descreve o conjunto das 

competências requeridas pelos postos de trabalho no quadro actual da 

organização, com a definição e os níveis de cada uma delas.  

3 3 5 3 45 3 

Elaborar um referencial de competências, onde se descreve o conjunto das 

competências requeridas pelos postos de trabalho da organização, segundo 
3 3 5 3 45 3 
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uma classificação por posto.  

Elaborar o perfil de competências, que passará pelas seguintes etapas: 

análise dos objectivos estratégicos da organização; análise das capacidades e 

recursos da organização; estudo da rentabilização da gestão por 

competências; concepção dos princípios e da arquitectura da gestão por 

competências; elaboração de um ou vários perfis; aplicação do perfil às 

funções dos recursos humanos.  

3 3 5 3 45 3 

Favorecer a aprendizagem permanente através de uma aprendizagem auto-

determinada e auto-dirigida para que a aprendizagem individual favoreça e 

esteja na base da aprendizagem organizacional. Para que tal aconteça é 

necessário tomar as seguintes medidas: aprendizagem em meio laboral, 

através de reuniões regulares, que fomentam uma aprendizagem ligada a 

problemas concretos; melhoria do procedimento administrativo, através da 

comparação regular com outras organizações (estudos comparativos, melhores 

práticas); planeamento estratégico; cultura de aprendizagem; aprendizagem 

através da acção, no próprio trabalho, em situação real.  

3 5 5 3 75 2 

Criar e consolidar um projecto de formação intra-learning para todos os 

colaboradores dos SAESG, em particular, e todos os colaboradores do IPCA, 

em geral.  O colaborador que vai frequentar uma formação, posteriormente, se 

for do interesse para o grupo, disponibiliza na intranet toda a informação 

(Manual do Curso e informação complementar). Por outro lado, com a 

3 5 5 3 75 2 
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autorização da gestão de topo, poder-se-á organizar sessões de formação, 

coordenadas pelo colaborador que recebeu a formação, formando, deste 

modo, os restantes colegas de trabalho. Aos participantes nestas acções 

passar-se-á um certificado/declaração de participação.   

Definir e divulgar as competências de liderança que os gestores da 

organização devem ter, bem como o seu significado: comunicação; trabalho em 

equipa; flexibilidade e inovação; negociação; capacidade de ter uma visão do 

conjunto; tomada de riscos, por exemplo.  

3 5 5 3 75 2 

Planear medidas de acompanhamento dos novos colaboradores (não docentes 

e docentes), tais como: reunião para apresentação; manual de acolhimento e 

formação inicial sobre as competências para que foi recrutado, se houver 

necessidade. 

3 3 5 0 15 5 

Elaborar o Manual de Acolhimento – memória descritiva dos serviços (conhecer 

os serviços) e disponibilizá-lo, por exemplo, na intranet.  
3 5 5 3 75 2 

Todas as propostas de melhoria apresentadas pelos colaboradores que forem 

despachadas favoravelmente e implementadas deverão ser divulgadas na 

intranet, como forma de reconhecimento público do colaborador na melhoria do 

serviço. Poder-se-á criar outros espaços de reconhecimento público das boas 

sugestões que deram origem a inovações, como por exemplo a realização de 

workshops ou outros acontecimentos internos, onde os colaboradores que 

3 3 5 3 45 3 
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tenham apresentado essas sugestões possam apresentá-las publicamente.  

Elaborar uma Proposta do Regulamento de aplicação do SIADAP.   3 3 5 0 15 5 

Diagnosticar, periodicamente, através de questionários, os colaboradores: 

necessidades e expectativas formativas, mobilidade, liderança, planeamento, 

conciliação entre a vida pessoal e profissional, entre outros aspectos.  

3 5 5 3 75 2 

Definir um sistema de monitorização e avaliação regular dos processos, dos 

resultados e do tipo de pareceria, externas e internas, que inclua uma 

avaliação “on going” e permita um acompanhamento muito próximo, bem como 

uma capacidade de ajustamento das metas fixadas e do próprio modelo de 

parceria adoptado, se tal se justificar. O sistema de monitorização pode ser 

baseado em relatórios periódicos (semestrais e anuais) com informações 

necessárias a uma apreciação do grau de cumprimento dos objectivos 

previamente fixados no projecto de parceria e da forma como foram atingidos.  

4, 5 5 3 3 45 3 

Promover a mobilidade dos colaboradores entre os parceiros. Quando se 

estabelecerem protocolos com diferentes Instituições dever-se-á incluir uma 

cláusula sobre a mobilidade de colaboradores. 

3, 4 5 0 3 15 5 

Publicitar a composição da Comissão das Jornadas da ESG, bem como 

certificar o seu envolvimento, principalmente no que respeita à participação dos 

alunos. 

4 0 5 3 15 5 
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Analisar e avaliar a acessibilidade ao funcionamento da ESG na sua vertente 

virtual e a acessibilidade aos seus conteúdos, através de suporte electrónico ou 

multimédia. Sugere-se que a avaliar aos conteúdos disponíveis no website do 

seja feita de acordo com o “Guia de Boas Práticas na construção de websites 

da Administração Directa e Indirecta do Estado”, elaborado pelos Professores 

Luís Amaral e Santos Oliveira, da Universidade do Minho e divulgado pela 

UMIC, e actualizá-los, se se justificar. O Guia recomenda que determinados 

serviços estejam incluídos ou referenciados no website, tais como: serviço de 

newsletter, correio electrónico, fórum de discussão (por exemplo, relacionados 

com a temática “Cidadania”), chat on-line, linhas telefónicas e fax dedicados ao 

apoio dos utilizadores e livro de sugestões e reclamações. Poder-se-á, 

também, disponibilizar outros conteúdos: planos estratégicos, planos e 

relatórios de actividade e outras informações relevantes relacionadas com a 

missão, visão e organograma da ESG. 

4, 5 5 3 5 75 2 

Identificação dos colaboradores que estão a fazer atendimento (placa de 

identificação do colaborador). 
4 3 5 5 75 2 

Sugestões de melhoria apresentadas pelos alunos no inquérito de satisfação: 

envolver mais os alunos na promoção e organização de actividades de carácter 

extracurricular; melhorar a harmonização da informação veiculada sobre 

determinado evento ou situação; tornar os horários escolares mais flexíveis (ter 

aulas às sextas-feiras, em vez de ter nos restantes dias da semana entre as 

4 5 3 5 75 2 
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8h30 e as 18h00; respeitar a regra pedagógica de existências de intervalos 

entre duas aulas consecutivas, pois caso contrário torna-se prejudicial em 

termos de capacidade de concentração do aluno); salas de aula maiores; 

colocar mais mesas nas salas de aula; renovar o equipamento informático 

(existe equipamento obsoleto e algum constantemente avariado; nos PC´s de 

trabalho faltam aplicações necessárias; o equipamento informático deveria ser 

revisto, pois não serve para determinadas disciplinas; os computadores de 

apoio aos videoprojectores devem ser mais completos a nível de software); 

consultar as pautas de avaliação através do website do IPCA, criando, nesse 

sentido, os mecanismos necessários para salvaguardar os direitos dos alunos; 

solicitar a todos os docentes a criação uma página web da disciplina 

disponibilizando, desta forma, entre outros, os seguintes conteúdos: programa 

da disciplina, conteúdos programáticos, horário de atendimento, fórum de 

discussão, material de apoio e sebentas; privilegiar o adequado esclarecimento 

de todas as questões colocadas pelos alunos; reencaminhar as chamadas para 

as pessoas indicadas, o que implica um conhecimento global, mas concreto, 

sobre todos os serviços prestados; alargar o período de funcionamento ao 

sábado, antes da época de exame; afixar a informação com antecedência: 

realização de eventos e outros assuntos, pois, por vezes, o aluno só tem 

conhecimento quando a mesma já se concretizou; afixar nos placares dos 

cursos as datas de reposição de aulas, as aulas extras e outras informações 

relacionadas com o normal funcionamento das aulas e que sejam relevantes 

para os alunos; colocar mais placares informativos noutros locais da ESG; 
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afixar somente informação que seja do interesse do aluno; diminuir os prazos 

de resposta às solicitações apresentadas pelos alunos; simplificar e actualizar 

os formulários da ESG; a coerência e a facilidade de comunicação da 

informação entre os diferentes serviços deve ser melhorada, de modo a evitar 

informação contraditória sobre o mesmo assunto; criar mais parques de 

estacionamento; reivindicar transportes públicos para os alunos que 

frequentam o regime pós-laboral; Promover a divulgação de todos os eventos 

realizados no IPCA; tornar a informação de divulgação dos cursos de 

graduação e pós-graduação mais apelativa; disponibilizar o horário de 

atendimento de todos os docentes durante todo o ano lectivo; promover uma 

maior divulgação das actividades realizadas através dos meios de 

comunicação social de incidência local e regional; aumentar os locais físicos de 

distribuição e fixação dos cartazes de divulgação de eventos e outro tipo de 

informação; melhorar a comunicação entre serviços e funcionários, de modo a 

evitar a ocorrência de erros; analisar e implementar as sugestões apresentadas 

pelos alunos; diminuir o tempo de resposta às reclamações; estabelecer prazos 

mínimos de resposta aos requerimentos; afixar desde o início semestre o 

horário de atendimento dos docentes; disponibilizar no website do IPCA os 

horários de atendimento dos docentes, durante todo o ano lectivo. 

Adoptar novas estratégias organizacionais que passem pela partilha de 
plataformas tecnológicas, criando redes de informação, pela 

intercomunicabilidade organizacional com a valorização dos processos 

4 5 3 3 45 3 



 

 
 

 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 538

transversais. Colocar ao alcance de cada colaborador a informação que este 

necessita, no momento preciso, para que a sua actividade seja produtiva. 

Adquirir máquinas fotocopiadoras mais modernas e adequadas às novas 

exigências dos serviços e colaboradores (não docentes e docentes). 
4 3 3 0 9 6 

Considerando que os Serviços Centrais do IPCA se encontram 

geograficamente dispersos da ESG, por forma a orientar melhor as pessoas 

que se dirigem por engano à ESG quando pretendem dirigir-se aos Serviços 

Centrais do IPCA, era conveniente elaborar um mapa com o percurso entre a 

ESG e os Serviços Centrais do IPCA. 

4 0 5 3 15 5 

Elaborar uma planta com a localização das diferentes salas e serviços da ESG 

e IPCA que, embora se encontrem no mesmo espaço geográfico (freguesia de 

Arcozelo), se encontram dispersos por diferentes edifícios. Colocar esta planta 

no hall da entrada da ESG. 

4 0 3 3 9 6 

Desenvolver uma nova forma integrada de gerir processos, como forma de 

garantir a prossecução da missão, articulada com uma nova visão horizontal da 

organização (sistema formado por processos que satisfazem as necessidades 

e as expectativas dos diferentes clientes e que atravessam horizontalmente as 

funções verticais da organização). Isto é, dever-se-á criar uma visão de “rede 

de processos” onde todos os colaboradores trabalham articuladamente com a 

finalidade de acrescentar valor ao cliente final – o aluno.  Neste sentido, uma 

4, 5 5 5 5 125 1 



 

 
 

 

 

Tese de Mestrado em Gestão Pública, Universidade de Aveiro 539

das principais tarefas consiste em identificar e segmentar os seus clientes, em 

função dos serviços que se presta e necessidades e expectativas daqueles. 

Neste sentido, as acções para implementar uma gestão baseada nos 

processos deverão estar agregadas em torno de quatro grandes passos: 

identificação e sequência dos processos; descrição de cada um dos processos; 

acompanhamento e medição para conhecer os resultados que se obtém; 

optimização dos processos com base no acompanhamento e na medição 

realizada (eficiência e eficácia).  

Elaborar a “Carta da Qualidade” da ESG e evidenciar, nesse documento, os 

compromissos públicos assumidos voluntariamente pela ESG para com os 

seus cidadãos/clientes.  

5 5 5 5 125 1 

Desenvolver padrões de qualidade para os serviços, produtos e para a 

informação, através do envolvimento dos cidadãos/clientes e outras partes 

interessadas.  

4, 5  5 5 5 125 1 

Aplicar inquéritos para aferir quais são os serviços e produtos a melhorar e 

necessários para a satisfação completa dos clientes.  
5, 6 5 5 5 125 1 

Conhecer as barreiras à inovação,  monitorizar permanentemente os indícios 

internos para a mudança e pressões externas no sentido da modernização e 

inovação e formular uma estratégia, uma abordagem para as ultrapassar: 1) 

identificação das barreiras; 2) geração de possibilidades; 3) incubação e 

5 5 5 3 75 1 
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experimentação; 4) reprodução e ampliação; 5) analisar e aprender. 

No âmbito do processo de AA através da CAF aplicou-se um questionário de 

satisfação para cidadão /cliente (alunos) onde foram apresentadas as 

seguintes sugestões de melhoria:  

• imagem global da organização: melhorar a comunicação entre serviços 
e funcionários de modo a evitar a ocorrência de erros; analisar e 
implementar as sugestões apresentadas pelos alunos; divulgar as 
conclusões da implementação da CAF nos SAESG; alargar o horário de 
atendimento dos SAESG para os alunos que frequentam o regime pós-
laboral;  

• envolvimento dos cidadãos/clientes: envolver os alunos na promoção e 
organização de actividades de carácter extracurricular;  

• acessibilidade: afixar a informação com antecedência (realização de 
eventos e outros assuntos);  afixar nos placares as datas de reposição de 
aulas, as aulas extras e outras informações relacionadas com o normal 
funcionamento das aulas e que sejam relevantes para os alunos; colocar 
mais placares informativos noutros locais da ESG; afixar somente 
informação que seja do interesse do aluno; simplificar e actualizar os 
formulários; alargar o período de funcionamento da recepção da ESG ao 
sábado, antes da época de exames; criar mais parques de 
estacionamento; reivindicar transportes públicos para os alunos que 
frequentam o regime pós-laboral; consultar as pautas de avaliação 
através do website do IPCA, criando, nesse sentido, os mecanismos 
necessários para salvaguardar os direitos e interesses dos alunos; 
solicitar a todos os docentes a criação uma página web da disciplina 
disponibilizando, desta forma, entre outros, os seguintes conteúdos: 
programa da disciplina, conteúdos programáticos, horário de atendimento, 
fórum de discussão, material de apoio e sebentas; promover a divulgação 
de todos os eventos realizados no IPCA; tornar a informação de 
divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação mais apelativa; 
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disponibilizar o horário de atendimento de todos os docentes durante todo 
o ano lectivo; promover uma maior divulgação das actividades realizadas 
através dos meios de comunicação social de incidência local e regional; 
aumentar os locais físicos de distribuição e fixação dos cartazes de 
divulgação de eventos e outro tipo de informação;  

• Produtos e serviços: melhorar a harmonização da informação veiculada 
sobre determinado evento ou situação; aumentar a manifestação de boa 
vontade no apoio à resolução de situações problemáticas;  demonstrar 
mais simpatia; tornar os horários escolares mais flexíveis: ter aulas às 
sextas-feiras, em vez de ter nos restantes dias da semana entre as 8h30 
e as 18h00; respeitar a regra pedagógica de existências de intervalos 
entre duas aulas consecutivas, pois caso contrário torna-se prejudicial em 
termos de capacidade de concentração do aluno; colocar mais mesas nas 
salas de aulas; renovar o equipamento informático (existe equipamento 
obsoleto e algum constantemente avariado; nos PC´s de trabalho faltam 
aplicações necessárias; o equipamento informático deveria ser revisto, 
pois não serve para determinadas disciplinas; os computadores de apoio 
aos videoprojectores devem ser mais completos a nível de software); 
diminuir os prazos de resposta às solicitações apresentadas pelos alunos; 
privilegiar o adequado esclarecimento de todas as questões colocadas 
pelos alunos; reencaminhar as chamadas para as pessoas indicadas, o 
que implica um conhecimento global, mas concreto, sobre todos os 
serviços prestados; diminuir o tempo de resposta às reclamações; 
estabelecer prazos mínimos de resposta aos requerimentos; afixar desde 
o início semestre o horário de atendimento dos docentes; disponibilizar no 
website do IPCA os horários de atendimento dos docentes, durante todo o 
ano lectivo. 
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Criar indicadores relativos à imagem global da organização: n.º de 

reclamações; tempo de resposta às reclamações; tempo de resposta às 

solicitações; quantidade de acções de formação para melhorar a comunicação 

e o tratamento dados aos cidadãos/clientes; quantidade de acções 

desenvolvidas para melhorar a confiança do público nos SAESG e nos seus 

serviços;  

6 3 5 5 75 2 

Criar indicadores relativos ao envolvimento dos cidadãos/clientes: quantidade 

de acções para envolver as partes interessadas na concepção e prestação dos 

produtos e serviços e/ou na concepção do processo de tomada de decisão; 

número de sugestões recebidas e adoptadas; quantidade de iniciativas 

implementadas para melhorar, através da inovação, a relação com os 

cidadãos/clientes;  

6 3 5 5 75 2 
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Criar indicadores relativos aos produtos e serviços: compromissos de qualidade 

(cartas do cidadão ou cartas de qualidade); número de produtos devolvidos ou 

serviços prestados incorrectamente e/ou que tiveram de ser corrigidos; 

quantidade de acções desenvolvidas para melhorar a disponibilidade, o rigor e 

a transparência da informação. 

6 3 5 5 75 2 

Criar indicadores relativos à satisfação global: imagem global dos SAESG; 

desempenho global dos SAESG; importância do papel dos SAESG na 

sociedade; as relações dos SAESG com os cidadãos e a sociedade; nível do 

envolvimento das pessoas na organização e na respectiva missão.  

7 3 5 5 75 2 

Criar indicadores relativos à satisfação com a gestão e sistemas de gestão: a 

gestão de topo e intermédia (aptidão para comunicar e conduzir a 

organização); manual de tarefas, sistema de avaliação do pessoal, louvores, 

objectivos fixados e avaliação do desempenho, recompensa dos esforços 

individuais e do grupo; concepção de processos na organização; postura da 

organização face à mudança e à modernização. 

7 3 5 5 75 2 

Criar indicadores relativos à satisfação com as condições de trabalho: 

arquitectura do local de trabalho; atmosfera do trabalho e cultura da 

organização; actividades recreativas; tratamento de questões ambientais e 

sociais; gestão da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento na 

organização; flexibilidade do horário de trabalho e a possibilidade de conciliar o 

7 3 5 5 75 2 
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trabalho com a vida familiar e assuntos pessoais; forma como a organização 

lida com os problemas pessoais. 

Criar indicadores ao nível da motivação e satisfação das pessoas com o 

desenvolvimento da carreira competências: gestão dos recursos humanos 

(formação e oportunidades de carreira); motivação das pessoas; conhecimento 

dos objectivos da organização; disponibilidade para aceitar a mudança; 

disponibilidade para fazerem um esforço suplementar em circunstâncias 

especiais. 

7 3 5 5 75 2 

Criar indicadores relativos à satisfação com o envolvimento nos processo de 

tomada de decisão; envolvimento em actividades de melhoria e mecanismos 

de consulta e diálogo. 

7 3 5 5 75 2 

Comparar os resultados com os resultados obtidos dentro da organização, e 

com os resultados obtidos por outras organizações. 
7 3 5 5 75 2 

Criar indicadores para avaliar resultados relativos à satisfação: níveis de 

absentismo ou doença; rácios de rotação de pessoal; número de reclamações, 

greves.  

7 3 5 5 75 2 

Criar indicadores para avaliar resultados relativos ao desempenho: medidas de 

produtividade; resultados de avaliação e/ou louvores; relação entre o 

desempenho individual e a qualidade dos serviços ou produtos; resultados da 

7 3 5 5 75 2 
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utilização de indicadores de desempenho individual;  

Criar indicadores para avaliar resultados respeitantes ao desenvolvimento de 

competências: rácios de participação nas actividades de formação; 

percentagem de utilização de orçamentos de formação; percentagem de 

utilização de tecnologias de informação pelas pessoas; evidências de 

capacidade para lidar com cidadãos/clientes e responder às suas 

necessidades; mobilidade de pessoal dentro da organização;  

7 3 5 5 75 2 

Criar indicadores para avaliar resultados respeitantes à motivação e 

envolvimento: rácios de resposta a inquéritos de pessoal; participação em 

actividades de melhoria (sistemas de sugestões); participação em eventos 

sociais; participação em grupos internos de discussão, reuniões com gestores 

de topo ou reuniões gerais de pessoal; disponibilidade para aceitar mudanças; 

disponibilidade dos trabalhadores para fazer um esforço suplementar em 

circunstâncias especiais.  

7 3 5 5 75 2 

Comparar os resultados com os resultados obtidos dentro da organização, e 

com os resultados obtidos por outras organizações. 
7 3 5 5 75 2 

Desenvolver uma política de responsabilidade social. 8 5 3 3 45 3 

Elaborar o Código de Ética. 8 5 5 3 75 2 

Traduzir para inglês a informação disponível no website, bem como todas as 

brochuras de divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação. 
8 3 5 3 45 3 
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Elaborar um documento orientador com a política ambiental da organização 

onde conste, por exemplo, um plano de poupança de energia que envolva a 

tomada de medidas, tais como, a instalação de sensores de presença no 

sistema eléctrico; instalação de lâmpadas de baixo consumo; um plano de 
poupança de água que envolva a tomada de medidas, como por exemplo, a 

instalação de torneiras de água com sensores e instalação de autoclismos com 

duplo fluxo; um plano para a utilização de fontes de energia renováveis que 

envolva a tomada de medidas de obrigatoriedade de utilização de papel 

reciclado nos documentos de circulação interna e obrigatoriedade de utilização 

de tinteiros reutilizados; um plano com medidas para reduzir os 
desperdícios, tais como: obrigatoriedade de utilização do papel no frente e 

verso; criação de blocos de notas com papel utilizado; separação dos resíduos 

sólidos, recolha de papel para reciclagem e troca deste por papel higiénico, 

redução do consumo de água anual, redução do consumo de energia eléctrica 

anual; um plano com medidas para diminuir o impacto no ambiente dos 
transportes utilizados pelos colaboradores e alunos na deslocação para a 

ESG, tais como medidas para  reduzir a utilização do uso do automóvel (oferta 

do passe social aos colaboradores que prescindam do uso do automóvel; 

criação de um parque de estacionamento para bicicletas; oferta de cheques 

gasolina aos colaboradores que se desloquem para o local de trabalho num 

automóvel partilhado por 4 colaboradores, por exemplo). 

8 5 3 3 45 3 
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Elaborar a Carta Ambiental que defina os mandamentos para a protecção do 

ambiente (Carta Ambiental). 
8 5 3 3 45 3 

Criar indicadores para avaliar resultados externos: grau de cumprimento dos 

objectivos em termos de resultados (fornecimento de serviços ou produtos) e 

de impacto (impacto na sociedade); melhoria da qualidade do serviço ou 

produto; custo-eficácia; eficiência; resultados de inspecções e auditorias; 

resultados da participação em concursos e prémios de qualidade; resultados de 

acções de benchmarking;  

9 5 5 5 125 1 

Criar indicadores para avaliar resultados internos: evidências da participação 

de todas as partes interessadas na organização; evidências da capacidade da 

organização em satisfazer e conciliar as necessidades de todas as partes 

interessadas; evidências da melhoria e inovação das estratégias 

organizacionais, estruturas e/ou processos; evidências da melhor utilização de 

tecnologias de informação; evidências do cumprimento acrescido dos padrões 

de qualidade, cartas do cidadão ou cliente. 

9 5 5 5 125 1 
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V. VISÃO GERAL DO PLANO DE MELHORIAS 
 

Uma vez identificado o ranking das diferentes acções de melhoria e com vista a 

operacionalizar as que foram identificadas como sendo as mais prioritárias em termos 

de impacto, capacidade e satisfação, a Direcção da ESG tem, desta forma, reunido um 

conjunto de informações que lhe poderão apoiar na decisão sobre quais as acções a 

integrar em Plano de Melhorias.  

Neste contexto, o primeiro passo consiste na elaboração de um documento que 

permita uma visão geral do plano de melhorias41, documento este que deverá conter 

um conjunto de informação relacionada com as respectivas acções de melhoria a 

empreender, tais como, os critérios que visa concretizar, o ranking alcançado na 

tabela das acções de melhoria, a identificação do responsável pela operacionalização 

da acção ou responsáveis, data de conclusão e revisões das acções.  

 

 

 

 

 

                                                 
41 Ver Apêndice 1: Documento 1 – Visão Geral do Plano de Melhoria  
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VI. FICHA DA ACÇÃO DE MELHORIA  

Uma vez  tomada de decisão relativamente às acções de melhoria a integrar em 

plano, bem como elaborado o documento que permite a visão geral do mesmo, dever-

se-á proceder ao registo sistematizado de cada uma das acções seleccionadas, de 

modo a conduzir à sua melhor operacionalização. Ou seja, para cada acção de 

melhoria integrada no plano, preencher-se-á uma ficha (Ficha da Acção de Melhoria42) 

onde constarão os seguintes campos, em termos de conteúdo: designação da acção, 

identificação do responsável, critério(s) do modelo CAF, data de conclusão, ranking de 

prioridades, desenvolvimento da acção de melhoria, actividades a realizar, resultados 

a alcançar e revisão da acção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Ver Apêndice 2: Ficha da Acção de Melhoria 
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VII. CONCLUSÃO  

Criar e consolidar uma cultura de “organização que aprende” orientada pelos 

princípios da aprendizagem contínua (organização atenta às necessidades dos ex-

alunos, alunos e potenciais alunos, adaptando permanentemente os seus papeis, as 

suas competências e os seus métodos de trabalho), do empenho comum (fomenta a 

adopção de planos partilhados, entre colaboradores e dirigente, de aprendizagem 

pessoais, que tenham em conta estilos e necessidades diferentes), do  meio 
favorável (investe nas novas tecnologias como meio de simplificar os métodos e os 

procedimentos, a celebração de parcerias operacionais com outras organizações, 

incentivos à aprendizagem e simplificação da gestão de recursos humanos), da 

gestão pela acção (empenhada na gestão da procura de apoios e recursos 

necessários para acompanhar a gestão da mudança), da coesão (encanta normas 

auto-determinadas que permitem uma acção concertada), da gestão do 
conhecimento organizacional (saber o que sabe a organização; reter o 

conhecimento tácito para enriquecer a memória organizacional; facilitar o acesso à 

informação e ao conhecimento; cultivar a troca de ideias entre as pessoas; estabelecer 

a ligação entre o conhecimento e as práticas organizacionais. Alinhar a gestão do 

conhecimento com as orientações estratégicas da organização e estruturadas em 

torno dos processos-chave da organização), do ganho progressivo (a aprendizagem 

que conduz a transformações profundas produz-se de forma gradual e consolida-se 

em etapas firmes), da gestão baseada em “rede de processos” (onde todos os 

colaboradores trabalham articuladamente com a finalidade de acrescentar valor ao 

cliente final – o aluno) são os grandes desafios que se colocam às organizações 

públicas. (CARAPETO: 2005) 

Neste sentido, as organizações públicas para fazer face a estes novos desafios 

deverão assumir um novo papel no que se refere à modernização e inovação: inovar 

nas políticas, inovar nos processo de formulação das políticas e adoptar políticas para 

fomentar a inovação e a sua difusão, tendo sempre presente como objectivo último 

acrescentar valor ao cliente, pois é este a razão de ser da existência das 

organizações.  

Esperamos que com este documento, resultado de um longo processo de auto-

avaliação organizacional dos SAESG, onde, desde o primeiro momento todos os seus 
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colaboradores assumiram este projecto como prioritário, traduzido num esforço 

suplementar, a Direcção da ESG possa tomar as decisões necessárias em matéria de 

definição das acções de melhoria a integrar num plano, dando, dessa forma, um passo 

decisivo no longo caminho da qualidade organizacional dos serviços.  
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