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I – ÂMBITO 

 Aplicável em toda a estrutura funcional da ESEP. 

II – OBJETIVOS 

 Definir o comprometimento da gestão de topo face aos requisitos do cliente, à política, objetivos da qualidade, 

planeamento do SGQ, responsabilidades, autoridades, bem como a sua divulgação em toda a organização. 

 Definir e documentar o perfil de competências e respetivas responsabilidades dos diversos intervenientes. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Planeamento da qualidade – parte da gestão da qualidade focada no estabelecimento dos objetivos da qualidade 

e na especificação dos processos operacionais necessários, bem como nos recursos relacionados com o atingir 

dos objetivos da qualidade. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 Todos os colaboradores têm acesso à informação, sempre que necessário, de forma a terem contacto com os 

objetivos organizacionais e da qualidade. A gestão de topo compromete-se em assegurar a informação correta 

referente a: 

o Política, objetivos, necessidades e expectativas dos clientes e partes interessadas, responsabilidades e 

autoridades. 

Esta informação é efetivamente comunicada e está acessível no site da ESEP ou em comunicações internas. 

 Na comunicação é indispensável as sugestões de melhoria (MOD.27), o questionário “prémio de excelência no 

trabalho” e o levantamento de necessidades (MOD.29). Os canais de comunicação poderão ser nomeadamente o 

e-mail, o aplicativo de gestão documental, o site, a newsletter, os locais de estilo e a comunicação interna 

(MOD.110). Anualmente é elaborado pelo GDIAP, o Plano de comunicação que visa, por um lado, otimizar os 

processos comunicacionais internos e externos e, por outro, promover a imagem da ESEP e as extensões da 

marca. 

 As regras de precedências entre docentes estão fixadas no regulamento de precedências dos professores. 

IV – RECURSOS  

 NP EN ISO 9001. 

 Manual de gestão da qualidade. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Política 

1. Definir a política da qualidade (MOD.24).  

Presidente 

 

2. Rever a política para se manter apropriada (na revisão pela gestão) e proporcionar 

um enquadramento para o estabelecimento e a revisão dos objetivos da qualidade. 
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Ação Responsabilidade 

3. Divulgar a política através de ações de formação, site da ESEP e locais de estilo. Presidente 

Planeamento estratégico 

1. Elaborar o plano estratégico. Presidente 

2. Aprovar o plano estratégico. Conselho geral 

3. Propor a revisão do plano estratégico. Presidente 

4. Aprovar a revisão do plano estratégico. Conselho geral 

5. Elaborar o plano anual de atividades com base nos eixos estratégicos definidos. Presidente 

6. Aprovar o plano anual de atividades. Conselho geral 

7. Elaborar o relatório de atividades incluindo a apresentação de resultados e a 

monitorização do plano estratégico. 
Presidente 

8. Aprovar o relatório de atividades. Conselho geral 

Definição de funções, responsabilidades e autoridades 

1. Aprovar o perfil de funções (MOD.26) e comunicar as responsabilidades e 

autoridades. 

Presidente 2. Definir a estrutura orgânica, discriminando os níveis hierárquicos, as funções e as 

relações entre as várias estruturas funcionais. O organigrama hierárquico-funcional 

é apresentado no manual de gestão da qualidade. 

Nomeação do diretor, gestor e grupo dinamizador da qualidade 

1. Delegar a autoridade no diretor da qualidade. 

Conselho de gestão 2. Nomear o diretor e gestor da qualidade.  

3. Nomear o grupo dinamizador da qualidade. 

Objetivos da qualidade   

1. Estabelecer os objetivos e compromissos adotados relativamente aos elementos-

chave da qualidade, (consistentes com a política da qualidade e com os processos 

da ESEP) no modelo MOD.25. 

Presidente 

2. Comunicar aos donos do processo os objetivos e o seu cumprimento. Gestor da qualidade 

3. Comunicar aos níveis hierárquicos os objetivos e o seu cumprimento. Donos do processo 

4. Avaliar os resultados na revisão pela gestão e implementar ações (se necessário) 

ficando registadas no plano de melhorias MOD.32.  

Presidente, diretor da 

qualidade, gestor da 

qualidade 

Planeamento do SGQ  

1. Identificar e caracterizar os parâmetros necessários do processo. 

Diretor e gestor da 

qualidade 

2. Identificar os pontos do processo em que devem ser controlados e validados os 

parâmetros, bem como, os métodos adequados a essa verificação. 

3. Identificar e criar os registos da qualidade pertinentes para suportarem e 

evidenciarem o cumprimento das atividades inerentes ao SGQ. 

4. Estabelecer os procedimentos/instruções que identificam as ações acima descritas. 

5. Identificar as ações a efetuar de modo a não comprometer a qualidade do serviço 

prestado. Efetuar um plano de ações (MOD.40) relevantes para a qualidade do 

serviço prestado.  

Responsáveis dos 

serviços em colaboração 

com gestor da qualidade 
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Ação Responsabilidade 

6. Efetuar o planeamento no modelo MOD.39, sempre que se alterem os contextos 

nomeadamente: 

Diretor e gestor da 

qualidade 

 

6.1. Aquisição de quaisquer meios de controlo, processos, equipamentos ou 

recursos; 

6.2. Publicação de normas ou legislação ou alteração das mesmas; 

6.3. Compatibilização dos processos e da documentação aplicável; 

6.4. Identificação de necessidades de competências que possam ser necessárias 

para atingir a qualidade requerida (novas ou remediação); 

6.5. Acompanhamento do cumprimento das ações. 

7. Definir os processos de desenvolvimento do SGQ. 
Presidente, diretor e 

gestor da qualidade 

8. Elaborar e monitorizar o Plano da qualidade. 
Diretor e gestor da 

qualidade 

Acompanhamento do desenvolvimento do SGQ  

1. Implementar as ações descritas nos procedimentos gerais. 
Diretor, gestor da 

qualidade, 

coordenadores de 

serviço e cursos 

2. Implementar as ações descritas nos procedimentos operativos, instruções de 

trabalho e manuais de trabalho. 

VI – FLUXOGRAMA 

 Não aplicável. 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Regulamento de precedências dos professores. 

 Manual de gestão da qualidade. 

 Plano anual de atividades. 

 Relatório de atividades. 

 Plano de comunicação. 

 Plano da qualidade. 

 MOD.24 – Política da qualidade. 

 MOD.25 – Mapa de objetivos. 

 MOD.26 – Descrição de funções. 

 MOD.27 – Sugestões de melhoria. 

 MOD.29 – Levantamento de necessidades. 

 MOD.32 – Plano de melhorias. 

 MOD.39 – Planeamento da qualidade. 

 MOD.40 – Plano de ações. 

 MOD.110 – Comunicação interna. 


