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Entradas 

 

Processo 

 

Saídas 

 Necessidade de proceder à 
listagem e identificação de 
infraestruturas, veículos e 
equipamentos 

 Necessidade de verificar o 
estado/condições das 
infraestruturas e equipamentos 

 Necessidade de efetuar o 
planeamento e registo das ações 
de manutenção/calibração/ 
verificação/inspeção 

 Necessidade de tratamento de 
ocorrências de avarias 

 Necessidade de decisão sobre 
melhorias a implementar a nível 
de infraestruturas e 
equipamentos 

 Necessidade de tratamento e 
monitorização dos dados 
relativos à atividade de gestão 
das infraestruturas, 
equipamentos e veículos 

Gestão de infraestruturas e 

equipamentos 

 Infraestruturas, veículos e 
equipamentos identificados 
e listados 

 Condições das 
infraestruturas e 
equipamentos verificadas 

 Planos e registos de ações 
de manutenção/calibração/ 
verificação/inspeção 
efetuados 

 Avarias tratadas 

 Decisão sobre melhorias a 
implementar a nível de 
infraestruturas e 
equipamentos 

 Dados relativos à atividade 
de gestão das 
infraestruturas, 
equipamentos e veículos 
tratados e monitorizados 

Coordenador do serviço  
CGR-AP 

 
Mapa do processo 

 

Caracterização do processo 

Âmbito de aplicação Recursos Funções 

 Infraestruturas. 

 Equipamentos. 

 Veículos. 

 Aplicativo PRIMAVERA - módulo 
Património; 

 Plataforma eSPAP - SGPVE; 

 Edifícios 

 Identificar e controlar as 
infraestruturas, equipamentos e 
veículos. 

 Planear e executar as ações de 
manutenção/calibração/ 
verificação/inspeção das 
infraestruturas, equipamentos e 
veículos. 

 

Ligações com outros processos 

Processos a montante Processos a jusante 

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

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

 

Responsável/dono do processo Coordenador do serviço CGR-AP 

 

Procedimento PG.09 – Gestão de infraestruturas e equipamentos 
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Monitorização e medição do processo 

Objetivo 
 Controlar a manutenção/calibração/verificação/ 

inspeção  das infraestruturas, equipamentos e 
veículos. 

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 

 Número de não conformidades relativas ao incumprimento do 

plano de manutenção/calibração/verificação/inspeção 

 N.º de não conformidades relativas ao 

incumprimento do plano de 

manutenção/calibração/verificação/inspeção 


