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Entradas 

 

Processo 

 

Saídas 

 Necessidade de planeamento 
estratégico 

 Necessidade de monitorização 
do plano estratégico 

 Necessidade de estabelecer 
competências e 
responsabilidades 

 Necessidade de recursos 

 Necessidade de revisão 
periódica do SGQ 

 Necessidade de planeamento 
da qualidade 

 Necessidade de satisfação do 
cliente 

Gestão 

 Plano estratégico, plano 
anual de atividade e 
relatório de gestão 
efetuado 

 Plano estratégico 
monitorizado 

 Competência e 
responsabilidades 
definidas 

 Recursos disponíveis 

 Revisão periódica do 
SGQ executada 

 Planeamento da 
qualidade executado 

 Satisfação do cliente 

Presidente 

 
Mapa do processo 

 

Caracterização do processo 

Âmbito de aplicação Recursos Funções 

 Em toda a estrutura funcional 

da ESEP. 

 

 Aplicativo de gestão documental 

 Legislação 

 Regulamentos 

 Despachos 

 Requisitos do cliente 

 Definir o comprometimento da 
gestão face aos requisitos do 
cliente, à política da qualidade, 
objetivos da qualidade, 
planeamento do SGQ, 
responsabilidades e autoridades. 

 Definir a metodologia para a 
revisão periódica do SGQ. 

 

Ligações com outros processos 

Processos a montante Processos a jusante 

Ensino/aprendizagem 
Investigação 
Serviços à comunidade 
Mobilidade 
Gestão de recursos humanos 
Gestão de aquisição de bens, serviços e empreitadas 
de obras públicas 
Gestão financeira e orçamental 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 
Gestão documental 
Gestão dos sistemas de informação  
Gestão académica 
Melhoria contínua 

Ensino/aprendizagem 
Investigação 
Serviços à comunidade 
Mobilidade 
Gestão de recursos humanos 
Gestão de aquisição de bens, serviços e empreitadas 
de obras públicas 
Gestão financeira e orçamental 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 
Gestão documental 
Gestão dos sistemas de informação  
Gestão académica 
Melhoria contínua 

 

Responsável/dono do processo Presidente 

 

Procedimento PG.12 - Gestão 
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Monitorização e medição do processo 

Objetivo 

 Garantir a revisão periódica do SGQ e a sua eficácia. 

 Garantir o equilíbrio orçamental.  

 Avaliar a satisfação dos recursos humanos. 

 Garantir a eficácia da comunicação interna e 
transparência na tomada da decisão. 

 Garantir a realização do plano estratégico. 

 Garantir a eficácia na resolução dos fluxos 
documentais. 

Responsável pela monitorização e medição Gestor da qualidade 

Período de análise Anual com acompanhamento semestral 

Divulgação Relatório anual de atividades/revisão pela gestão 

Indicadores 
Como se verifica/calcula (Questionário “prémio de excelência 

no trabalho”, aplicativo de gestão documental, relatório de 
atividades) 

 Percentagem de cumprimento dos objetivos  N.º de objetivos cumpridos / N.º total de objetivos * 100 

 Equilíbrio orçamental  Valor total da receita / Valor total da despesa * 100 

 Percentagem de número de horas efetivas de 

contacto com os estudantes 

 N.º de horas efetivas de contacto com os estudantes 

por docente / N.º de horas de trabalho do docente * 

100 

 Índice de satisfação dos recursos humanos 
 Média global dos parâmetros do questionário "Prémio 

de excelência no trabalho" 

 Percentagem de processos disciplinares 

concluídos 

 N.º de processos disciplinares concluídos / N.º total de 

processos instaurados * 100 

 Nível de transparência na tomada de decisão 

referente a despachos 

 N.º de decisões (despachos) publicadas / N.º total de 

decisões (despachos) * 100 

 Nível de transparência na tomada de decisão 

referente a normas  

 N.º de decisões (normas) publicadas / N.º total de 

decisões (normas) * 100 

 Nível de transparência na tomada de decisão 

referente a circulares normativas 

 N.º de decisões (circulares normativas) publicadas / N.º 

total de decisões (circulares normativas) * 100 

 Nível de realização do plano estratégico 
 N.º de ações realizadas / N.º de ações planeadas * 100 

por eixo estratégico 

 Tempos de espera de resolução dos fluxos 

documentais 
 Tempo médio da resolução dos fluxos documentais 

 


