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1. Objetivo e campo de aplicação 

O presente manual é o referencial do sistema de gestão da qualidade (SGQ) 
da escola Superior de enfermagem do Porto (eSeP), através do qual se sis-
tematizam os aspetos organizacionais, a estrutura documental e os procedi-
mentos adotados pela escola para a implementação, o desenvolvimento e a 
atualização do SGQ.

Com efeito, estabelecem-se, pelo presente documento, as bases do SGQ da 
eSeP, tendo por referência os requisitos da norma nP en ISO 9001, em que se 
estrutura: a definição da política da qualidade adotada; a estrutura da organi-
zação; os processos e procedimentos em uso; e, a estrutura dos documentos 
produzidos. 

a implementação do SGQ, na eSeP, tem por objeto a criação e a aplicação 
de um sistema para a garantia interna da qualidade dos projetos de ensino, a 
investigação, a extensão à comunidade e a organização institucional. 

este manual pretende, ainda, estabelecer um compromisso institucional rela-
tivamente à implementação do SGQ e visa o seu cumprimento e a aplicação 
efetiva pelos diversos órgãos, serviços e colaboradores da eSeP.

CaPÍTulO 1 estrutura
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2. Organização

este manual é organizado em quatro capítulos. São eles:

• Capítulo 0: Índice e quadro de revisões
• Capítulo 1: estrutura
• Capítulo 2: Organização
• Capítulo 3: Sistema de gestão da qualidade

3. Preparação e aprovação

O manual de gestão da qualidade, e a sua elaboração, é da responsabilidade 
do diretor da qualidade do SGQ e do gestor do SGQ da eSeP.

a aprovação deste documento é da responsabilidade do presidente da eSeP.

4. Revisão, atualização e edição 

Toda a alteração ao SGQ definido neste manual origina a respetiva revisão e/
ou atualização. O registo das revisões é efetuado na segunda página deste 
manual. 

O manual pode ser revisto na globalidade ou por revisão individual de capí-
tulos específicos.

anualmente, procede-se à reflexão crítica sobre o progresso do SGQ na eSeP, 
bem como, deste manual e dos documentos que lhe dão corpo. O processo 
de análise engloba, em fase inicial, os autores deste documento para poste-
rior validação pela gestão de topo. O manual é reeditado sempre que haja 
lugar a alterações de conteúdo, nomeadamente no que se reporta ao siste-
ma da qualidade, ao organograma, às normas e aos requisitos em vigor, ou, 
ainda, quando houver necessidade de inserir novas páginas ou o número de 
revisões efetuadas o justificar (no mínimo após 10 revisões de uma página, 
exceto a folha do quadro de revisões e o índice). a reedição tem lugar no 
prazo máximo de cinco anos após a última edição.

a edição é sequencial e identificada no cabeçalho do documento, com início 
em 1. Contudo, cada página poderá ser revista sem que seja necessário efe-
tuar nova edição.

Para cada edição, o número de revisão de uma página inicia-se em zero, po-
dendo ir até dez. assim, ao fim de dez revisões de uma página, o manual será 
reeditado (exceto a folha do quadro de revisões e o índice). 
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5. distribuição e divulgação 

O manual de gestão da qualidade (mGQ) é disponibilizado ao público em 
geral no sítio da eSeP na Internet, no link: http://esenf.pt/pt/a-esep/qualidade/
sistema-de-qualidade/. À comunidade escolar da eSeP é também divulgado 
por correio eletrónico. 

6. Siglas e abreviaturas

Siglas e Abreviaturas Designação

nP en norma Portuguesa - European Norm

mGQ manual de Gestão da Qualidade

SGQ Sistema de Gestão da Qualidade

IT Instrução de trabalho

eSeP escola Superior de enfermagem do Porto

SI Sistemas de informação

RH Recursos humanos

7. Referências normativas
• nP en ISO 9001 – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos.
• nP en ISO 9000 – Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e 
vocabulário.
• nP en ISO 19011 – linhas de orientação para auditorias a sistemas de 
gestão.
• Regime jurídico das instituições de ensino superior – lei n.º 62/2007, de 
10 de setembro.
• Regime jurídico da avaliação da qualidade do ensino superior – lei n.º 
38/2007, de 16 de agosto.

http://esenf.pt/pt/a-esep/qualidade/sistema-de-qualidade/
http://esenf.pt/pt/a-esep/qualidade/sistema-de-qualidade/
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8. aprovação e acompanhamento pelos órgãos de gestão

O manual de gestão da qualidade da eSeP é o documento que transpõe para 
o funcionamento interno da eSeP a aplicação da norma nP en ISO 9001.

a gestão de topo da eSeP assegura a implementação, a monitorização e a 
manutenção do SGQ e assume a autoridade e a responsabilidade de dispo-
nibilizar todos os recursos necessários à sua aplicação e de fazer cumprir as 
orientações constantes no presente manual. 

Compete ao diretor da qualidade observar, a todos os níveis, o cumprimento 
das determinações que constam do presente manual, sendo diretamente res-
ponsável junto da gestão de topo.

O conteúdo do manual é de cumprimento obrigatório por todos os colabo-
radores. Os coordenadores são responsáveis por garantir que a política, os 
objetivos, os processos e os procedimentos sejam compreendidos e imple-
mentados a todos os níveis da eSeP.

O manual é mantido e atualizado, de forma a traduzir continuadamente as 
práticas, os processos e os procedimentos adotados na eSeP e a garantir o 
nível pretendido de qualidade dos seus produtos e serviços.

a presente edição do manual de qualidade entra em vigor a partir da data da 
sua aprovação.
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CaPÍTulO 2 a orgaNiZaÇão

1. a eSeP

a eSeP identifica-se como uma instituição pública não integrada de ensino 
superior politécnico, com elementos distintivos no plano nacional e interna-
cional ao nível da excelência da formação de enfermeiros/as e da criação, 
transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, através 
da articulação do estudo, do ensino e da investigação. 

2. Resenha histórica

a origem da eSeP remonta a 15 de junho de 1896, quando foi criado o curso 
de enfermeiros do Hospital Geral de Santo antónio, um dos primeiros a funcio-
nar com regularidade no país. 

acompanhando a evolução técnica da profissão, em meados do século XX 
(1954), foi criada a primeira escola de enfermagem pública do Porto e,surgin-
do mais recentemente, em 1983, uma nova escola pública, esta vocacionada 
para a formação especializada de enfermeiros.
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Com a fusão destas três instituições de ensino superior público de enferma-
gem (a escola Superior de enfermagem dona ana Guedes, a escola Superior 
de enfermagem de São João e a escola Superior de enfermagem Cidade do 
Porto), a 1 de janeiro de 2007, entrou em funcionamento a escola Superior de 
enfermagem do Porto. 

a eSeP é uma instituição dedicada ao ensino da enfermagem pré e pós-gra-
duado que, aproveitando a herança de cada uma das escolas que lhe deu ori-
gem, se assume como uma escola inovadora, aberta à comunidade, e se cons-
titui, hoje, como uma referência no ensino e na investigação em enfermagem.

3. Principais serviços

Os cursos ministrados na eSeP são os que constam no sítio da eSeP na Inter-
net em: http://www.esenf.pt, no menu “estudar na eseP”.

4. missão

a eSeP tem por missão proporcionar ciclos de estudos, bem como outros pro-
gramas de formação, orientados para o desenvolvimento de competências no 
domínio da enfermagem. 

Paralelamente, a eSeP tem por missão promover investigação e projetos ge-
radores de novo conhecimento disciplinar e de inovação em saúde. neste 
sentido, e na procura da máxima efetividade na sua ação, a eSeP promove, 
estrategicamente, a sua articulação com outras organizações e redes nacio-
nais e internacionais.

5. Visão

a eSeP pretende ser um espaço onde se aprende uma enfermagem mais signi-
ficativa para as pessoas e a ser interventivo nos processos de cuidar em saúde. 

a eSeP pretende, assim, ser uma referência no ensino da enfermagem, des-
tacando-se: 

• na excelência do processo de ensino/aprendizagem; 

• no desenvolvimento de competências específicas de enfermagem; 

• na inovação dos modelos assistenciais. 

a eSeP acredita numa enfermagem que tem por foco os processos de transi-
ção centrados nas pessoas, na família e na comunidade, e aposta na apren-
dizagem como processo evolutivo, pró-ativo e de autodesenvolvimento de 
competências válidas nos diferentes contextos. 

http://www.esenf.pt/pt/
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6. Valores

Os valores por que a eSeP se rege são:

Verdade
Conformidade entre o 

pensamento e sua expressão
onde se destaca a honestidade 

e a transparência. Trabalho
ação de participar de forma

 empenhada, envolvida, 
esforçada, com rigor e dedicação 
na vida da instituição, colocando

os interesses da eSeP em 
primeiro lugar.

Cuidado
Capacidade para ajudar, ser

 solidário, preocupado, solícito,
 respeitando as diferenças e 
criando aproximação com os 

outros, preservando 
a segurança.

Justiça
usar a equidade no 

reconhecimento do mérito 
e no respeito pelos direitos 

de cada pessoa 
e a imparcialidade 

na tomada de decisão.

Inovação
Incentivo a atos ou 
opiniões, diferentes 

e criativas, que se traduzam 
em propostas que impliquem 
mudança ou renovação no 

processo de aprender a aprender.

Cidadania
Qualidade do indivíduo 

no respeito pelos direitos 
e obrigações dos outros, 
envolvendo-se e usando 

a frontalidade e o empenho 
na transformação do contexto 

em que se insere.

Figura 1  Valores da eSeP.

7. Política da qualidade

a eSeP iniciou o processo de implementação de um sistema de gestão da 
qualidade tendo em vista a consolidação, sustentada e sistematizada, dos 
seus processos e procedimentos.

a política da qualidade reforça o elo entre a implementação e o desenvolvi-
mento do SGQ, bem como entre a melhoria contínua e a eficácia da sua inter-
venção. assim, apoiada na missão, na visão, nos valores e em eixos estraté-
gicos previamente pensados e definidos, a política de qualidade constitui-se 
como um dos pilares para o desenvolvimento de melhores práticas e um dos 
requisitos para a garantia do sucesso organizacional da eSeP.
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O conselho diretivo da eSeP, em 2008, definiu a sua política na área da qua-
lidade, dando início a um processo de construção, partilhado entre os vários 
intervenientes da comunidade escolar e enriquecido pela experiência anterior, 
em certificação da qualidade, da escola Superior de enfermagem dona ana 
Guedes.

Com o fenómeno da globalização, os mercados tornaram-se mais competiti-
vos sendo que a diferenciação e a qualificação se tornaram fatores determi-
nantes para a sobrevivência e o sucesso das instituições. desta forma, e no 
caso particular do ensino superior, a implementação de sistemas de gestão 
de qualidade tornou-se numa realidade, constituindo-se, não como uma mera 
tendência, mas, antes, como uma valiosa ferramenta de gestão.

neste contexto, considera-se que a qualidade envolve um conjunto de dimen-
sões estruturantes — e já identificadas na experiência anterior — nomeada-
mente, a promoção do sucesso educativo, o desenvolvimento da investiga-
ção aplicada, o aprofundamento das relações nacionais e internacionais, as 
mobilidades de docentes, estudantes, investigadores e outros trabalhadores.

Implementar um SGQ implica a adoção de uma conduta lógica, organizada, 
agregada, útil, prática e transparente, baseada na melhoria dos processos, 
dos procedimentos, dos regulamentos e dos registos, bem como, no aprofun-
damento das estratégias e no reforço da relação entre a comunidade escolar 
e a organização. assim, a gestão de topo da eSeP compromete-se a: 

π 1. Ouvir e considerar os requisitos dos clientes, explicitados nos processos:

a. Valorizar a focalização no estudante como cliente, em todos os cursos 
ministrados pela eSeP;

b. eliminar os tempos de espera e fornecer informação precisa, clara e 
atempada aos clientes;

c. disponibilizar, analisar e responder, no prazo legalmente fixado, a todas 
as reclamações e sugestões exaradas pelos clientes dos serviços, introdu-
zindo, rapidamente, sempre que se justifique, as mudanças adequadas;

d. Fomentar formas explícitas e mais céleres de comunicação interna e 
externa;

e. Proporcionar as condições científicas e pedagógicas para o desenvolvi-
mento de uma formação de qualidade;

f. definir e difundir os objetivos e as competências dos diversos serviços, 
áreas e intervenientes, bem como, as formas de articulação entre eles;

g. elaborar planos e relatórios de atividade de acordo com a lei em vigor, 
solicitando, igualmente, planos e relatórios setoriais, a discutir com os res-
petivos responsáveis, e proceder à sua divulgação.
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π 2. Estabelecer a cooperação como estratégia de formação e identificar a res-
ponsabilidade social da ESEP:

a. Criar mecanismos de comunicação com outros serviços públicos, por 
forma a contribuir para decisões céleres e informações atempadas;

b. desenvolver as relações internacionais, nomeadamente, através da mo-
bilidade de estudantes, docentes e não docentes, e a concretização de 
outros projetos de intercâmbio, no âmbito da intervenção da eSeP.

π 3. Promover uma cultura de racionalização dos recursos e a sua utilização 
com eficiência:

a. Proceder a uma gestão criteriosa dos recursos financeiros, evitando des-
perdícios, despesas inúteis e avaliando o custo-benefício de cada ação;

b. utilizar, de forma racional, os recursos tecnológicos, otimizando meios 
e implementando sistemas que permitam diminuir rotinas, simplificando e 
acelerando processos;

c. desenvolver uma gestão orientada para resultados programados, pro-
movendo a criação e a aplicação de mecanismos de controlo e de avalia-
ção adequados;

d. Promover uma política de gestão de pessoas que permita o desenvolvi-
mento do seu potencial técnico, científico e criativo, através da motivação, 
do envolvimento e uma política de avaliação e de formação que contribua 
para a valorização profissional, pessoal e cultural dos trabalhadores;

e. Fomentar o espírito de abertura à mudança para formas de trabalho 
mais eficientes, que contribuam para a simplificação e desburocratização 
de procedimentos.

π 4. Promover um ambiente de qualidade junto da comunidade escolar:

a. dinamizar ações de cidadania junto dos clientes internos e externos que 
promovam um ambiente de qualidade.

No desenvolvimento deste percurso, a escola orientar-se-á pela divisa:

“Acreditamos na melhoria contínua da ESEP enquanto espaço onde se 
aprende uma Enfermagem mais significativa para as pessoas”.
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8. localização e contactos

π eseP - sede (polo são João)
Rua dr. antónio Bernardino de almeida 
4200-072 Porto - Portugal
t π 225 073 500   m π 967 288 193/4   f π 225 096 337 
e π esep@esenf.pt

π eseP - sede (polo Cidade do Porto)
Rua Álvares Cabral
394 4050-040 Porto - Portugal
t π 223 391 600   f π 222 026 752 
e π esep@esenf.pt 

π eseP - sede (polo dona ana guedes)
Rua Professor Álvaro Rodrigues 
4100-040 Porto - Portugal
t π 226 198 580   f π 226 183 786 
e π esep@esenf.pt

9. Recursos Humanos

O organograma e a descrição de funções decorrentes do mesmo (apresen-
tada no modelo de descrição de funções mOd.26) são disponibilizados no 
endereço: http://www.esenf.pt/pt/a-esep/apresentacao/organograma/

http://www.esenf.pt/pt/a-esep/apresentacao/organograma/
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CaPÍTulO 3  o sisteMa de gestão da qualidade 

1. Âmbito

O SGQ da eSeP engloba as atividades de ensino e investigação no contexto 
do ensino superior em enfermagem.

2. Conceção do SGQ

a eSeP instituiu o SGQ baseado na análise e na vivência organizacional da ex
-escola Superior de enfermagem de d. ana Guedes, a qual obteve a respetiva 
certificação de acordo com a norma ISO 9001:2000, em 2006. Teve, ainda, 
em conta as realidades nacionais e internacionais do ensino superior. O SGQ 
foi concebido, estruturado e implementado por forma a dar resposta à política 
da qualidade e aos objetivos estratégicos definidos pelo conselho de gestão. 
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3. Processos do SGQ

a eSeP definiu os seus processos por forma a garantir que a prestação de 
serviços é realizada com qualidade. Sentiu, ainda, necessidade de certificar 
que os seus processos convergem no sentido da missão, da visão, dos va-
lores e da política da qualidade definidos, que os recursos necessários são 
mobilizados e que são supervisionados e melhorados.

um processo consiste num conjunto de atividades interligadas, consumidoras 
de recursos, que são geridas com vista a transformar os elementos de entrada 
do sistema em saídas com valor acrescido. a análise dos processos concreti-
za-se através de um acompanhamento regular dos objetivos e das atividades 
que os concretizam, havendo, assim, lugar ao planeamento de ações com-
plementares, ou suplementares, capazes de contribuírem para o respetivo 
cumprimento ou melhoria.

EIXOS ESTRATÉGICOS

Procedimentos
Atividades

PROCESSO

↓

↓Input Output↓ ↓

serviços
Produtos

Monitorização 
e Medição

Eficácia

Eficiência

Resultado do 
Processo

Indicadores

↓ ↓

Auditorias

Figura 2  definição de processo.

Os processos dividem-se em:

• nucleares;
• Suporte;
• Transversais.
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tabela 1  denominação dos Processos.

Nucleares

transversais

ensino/aprendizagem

Investigação

Serviços à comunidade

mobilidade

Gestão académica

Gestão de recursos humanos

Gestão de aquisição de bens, serviços e empreitadas de obras públicas

Gestão financeira

Gestão de infraestruturas e equipamentos

Gestão documental

Gestão de sistemas de informação

suporte

Gestão

melhoria contínua
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4. Interação dos processos do SGQ

de seguida apresenta-se, na figura 3, o mapa dos processos, com a respe-
tiva interação entre os estatutos da eSeP, o plano estratégico, a missão, a 
visão, os valores, os elementos de entrada no sistema e as saídas com valor 
acrescido:

MAPA DOS PROCESSOS DA ESEP

MISSÃO
VALORES

VISÃO

PLANO
ESTRATÉGICO

NECESSIDADES SATISFAÇÃO
EMPREGABILIDADE

G
E

S
TÃ

O

P
R

O
C

E
S

S
O

S

C
A

N
D

ID
A

TO
S

D
IP

LO
M

A
D

O
S

E
S

TA
T

U
TO

S
 E

S
E

P
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Ensino / aprendizagem

Investigação
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Mobilidade

Gestão académica

Gestão de recursos humanos

Gestão de aquisição e de bens e obras públicas

Gestão �nanceira

Gestão de infraestruturas e equipamentos

Gestão documental

Gestão de sistemas de informação

Figura 3  Interação dos processos.

a descrição dos processos, bem como uma síntese dos indicadores, dos pro-
cedimentos e dos regulamentos associados, é apresentada na respetiva ficha 
de processo (mOd.30).

5. Recursos humanos

a gestão da qualidade está enquadrada, no contexto organizativo, como um 
projeto da eSeP. O SGQ é coordenado e acompanhado diretamente por um 
vice-presidente da eSeP, nomeado como diretor da qualidade. a equipa é, 
ainda, formada pelo gestor da qualidade e por um conjunto de auditores inter-
nos. É da responsabilidade desta equipa, com respeito pelas competências 
próprias dos seus membros, a conceção, a implementação, o desenvolvimen-
to e a monitorização da qualidade na eSeP.
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6. Responsabilidade dos recursos humanos

a implementação e a monitorização do SGQ incluem atividades intrínsecas 
ao funcionamento da eSeP, pelo que se articulam com as atividades dos seus 
diferentes órgãos e serviços. 

Sem prejuízo das atribuições próprias do conselho de gestão, este órgão no-
meou o diretor da qualidade, o gestor da qualidade, o grupo dinamizador da 
qualidade e as equipas de auditores internos.

a estrutura das responsabilidades do SGQ está representada no fluxograma 
que se segue:

Responsabilidade no sistema 
de gestão da qualidade

↓

Presidente
Diretor da
qualidade↓

Gestor da
qualidade↓

↓

Grupo dinamizador
da qualidade

↓
Coordenadores

serviços e cursos

↓
Serviços/Áreas
operacionais

Equipas de auditores internos

Equipas de auditores internos

Figura 4  Fluxograma da estrutura das responsabilidades do SGQ.

as responsabilidades e as funções dos intervenientes no SGQ são apresen-
tadas no modelo de descrição de funções (mOd.26). a comunicação das 
funções e das responsabilidades é assegurada através da disseminação de 
informação relevante, em documentos escritos e no sítio da eSeP na internet.

a seguinte tabela inclui uma síntese das principais ações e respetivos res-
ponsáveis:
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tabela 2  Responsabilidades no SGQ.

Ação Responsabilidade

decisões estratégicas e políticas Presidente

nomeação do diretor, do gestor e do grupo dinamizador 
da qualidade

Conselho de gestão

Processos de desenvolvimento diretor e gestor da qualidade

acompanhamento do desenvolvimento Grupo dinamizador da qualidade

Implementação dos procedimentos gerais e transversais Gestor da qualidade

Implementação dos procedimentos operativos Coordenadores de serviços e cursos

monitorização auditores

Revisão do sistema de gestão da qualidade Presidente, diretor e gestor da qualidade

7. documentação 

Conquanto a essência do SGQ seja o conjunto de transformações e procedi-
mentos implementados, as normas da qualidade exigem uma documentação 
sistematizada, objetiva e transparente de todo o sistema. nesse sentido, a 
documentação do SGQ está estruturada de acordo com a seguinte figura:

· Regulamentos; despachos; normas de serviço

· Regulamento orgânico

· Procedimentos operativos

· Circulares informativas

· manuais diversos

· Comunicações internas

· lei e estatutos

· Planos e orientações estratégicas
· manual de gestão da qualidade

· Procedimentos gerais e fichas dos processos

· Instruções de trabalho

· modelos e registos

Figura 5  Fluxograma da estrutura documental do SGQ. 
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8. Procedimentos associados

na tabela seguinte descrevem-se os procedimentos associados a cada um 
dos processo do SGQ.

tabela 3  Procedimentos associados.

Processos Processos Procedimentos Gerais

ensino/aprendizagem PG.01

Investigação PG.02

Serviços à comunidade PG.03

mobilidade PG.04

Gestão académica PG.05

Nucleares

Gestão de recursos humanos PG.06

aquisição de bens, serviços
e empreitadas de obras públicas

PG.07

Gestão financeira e orçamental PG.08

Gestão de infraestruturas e equipamentos PG.09

Gestão documental PG.10

Gestão de sistemas de informação PG.11

Suporte

Gestão PG.12

melhoria contínua PG.13

Transversais

Importa, ainda, relacionar os processos da eSeP com as cláusulas da norma 
en nP ISO 9001, tal como se demonstra na tabela 4.
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tabela 4  Processos versus requisitos da nP en ISO 9001.
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