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1.1.2. LISTA DE DETENTORES 

 

Original – Direção/ GQ 

Cópia – Organismo certificador  

 

 

 

1.2. PROMULGAÇÃO 

 

A atividade do Instituto Superior de Gestão está orientada para a busca da melhoria contínua da sua “performance”, 

com este fim, as suas práticas são sustentadas na implementação de um adequado, eficaz e eficiente Sistema de 

Gestão da Qualidade (SGQ), que requer o envolvimento e participação de todos os seus colaboradores. 

A Direção estabelece que as Diretrizes Organizacionais, define de uma forma adequada o SGQ implementado e 

determina a sua aplicação como requisito mandatário a todos os níveis da empresa. 

As Diretrizes Organizacionais e restante documentação do SGQ possibilita aos colaboradores da Instituto Superior de 

Gestão, implementarem práticas eficazes com o intuito de concretização da Missão, Visão, dos Valores, da Política e 

dos Objectivos definidos. 

 

 

 

 

1.3. APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO 

 

Nas origens do Instituto Superior de Gestão, encontra-se o Gabinete para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, 

criado no final de 1976 como departamento especializado da Sociedade Estabelecimentos de Ensino Particular- 

ENSINUS, Lda., circunscrevendo-se a sua atividade ao domínio do aperfeiçoamento técnico-profissional 

indiferenciado. 

A partir do Início de 1978, e sob a denominação de Instituto para o Desenvolvimento de Recursos Humanos 

(I.D.R.H.), restringiu a sua atividade inicial ao aperfeiçoamento em gestão, realizando conferências, seminários e 
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colóquios, bem como diversas ações de formação de formação dirigidas a quadros superiores de empresas e outras 

organizações, frequentemente com recurso a individualidades estrangeiras especialistas em gestão. Em Outubro de 

1979, aproveitando a experiência adquirida, o I.D.R.H. inicia atividades no domínio do ensino superior, lançando dois 

cursos de formação básica em gestão com duração de três anos letivos: o Curso Superior de Direção de Recursos 

Humanos (C.S.D.R.H.) e o Curso Superior de Gestão e Administração de Empresas (C.S.G.A.E.), tendo na sua 

primeira edição em 1979, com um total de trinta alunos e na segunda edição de 1980, vê este número aumentar para 

um total de cento e vinte cinco alunos. 

A partir de 1981 o Instituto adota a atual denominação de Instituto Superior de Gestão, abandona os cursos de três 

anos e passa a ministrar no âmbito da formação básica em gestão, apenas um curso, o Curso Superior de Gestão 

(C.S.G.), com duração de cinco anos letivos, pretendendo que o mesmo venha a conferir equivalência ao grau de 

licenciatura.Com uma adesão de cento e cinquenta e um alunos nesta edição de 1981. Em Dezembro de 1984, o 

Instituto Superior de Gestão obtém o reconhecimento dos dois cursos iniciais como bacharelatos e o do Curso 

Superior de Gestão como equivalente ao grau de licenciatura – Despacho n.º 117/SEES/84, de 4/12, publicado no 

Diário da República II, Série n.º 301 (7º Suplemento) de 31 de Dezembro. 

Entretanto, em Fevereiro de 1984, o I.S.G. passa a dispor de novas instalações, sitas na Estrada da Ameixoeira, n.ºs 

112-116 (Casa de Santa Clara), em Lisboa, reunindo, assim, condições excecionais para o funcionamento de uma 

escola superior. 

No Verão de 1985 realizam-se obras de ampliação do Anexo de Aulas, aumentando-se a capacidade física das 

instalações escolares. Entretanto, em 1987, inicia-se a preparação do projeto de construção de novas instalações, 

cujas as obras têm início no Verão de 1991. 

No ano letivo de 1990/1091 ministra-se o primeiro curso de pós-graduação em Gestão Bancária, curso este que veio 

a conduzir ao atual curso de pós-graduação em Gestão de Instituições e Operações Financeiras. 

Em 1991/1992 inicia-se dois novos cursos de pós-graduação, em Gestão de Recursos Humanos e em Marketing, o 

mesmo acontecendo no ano letivo de 1993/1994, com os cursos de Gestão Escola e Fiscalidade. 

Em 1991 o I.S.G: criou uma sociedade designada ENSINUS/TORRES VEDRAS- Educação e Desenvolvimento 

Regional, S.A. a fim de alargar o seu projeto de ensino superior à região de Torres Vedras. Para além do I.S.G., 

encontram-se envolvidas neste projeto a Câmara Municipal de Torres Vedras, a ADRO – Associação para o 

Desenvolvimento Regional do Oeste e ainda dezoito das empresas mais representativas da região. 

Na Extensão do I.S.G. em Torres Vedras ministram-se os três primeiros anos do Curso Superior de Gestão, sendo os 

dois últimos anos concluídos na sede do Instituto em Lisboa. 

A população escolar nesta externação tem registado a seguinte evolução nos seguintes anos letivos: 1991/1992- 

setenta e seis alunos; 1992/1993 – cento e sessenta e três alunos; 1993/1994 – cento e sessenta e nove alunos e no 

ano escolar de 1994/1995 – cento e trinta e três alunos. 

Ainda em 1991, constitui-se em Moçambique a ADG – Associação para o Desenvolvimento da Gestão na qual 

participam, para além da ENSINUS, o Banco Popular de Desenvolvimento, a LAM- Linhas Aéreas de Moçambique, e 

a Associação Comercial e Industrial do Maputo, pretendendo-se através desta associação, desenvolver programas de 

formação naquele país, admitindo-se igualmente o desenvolvimento de atividades de ensino, quer ao nível do ensino 

técnico-profissional, quer mais tarde, ao nível do ensino superior. 
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Em 1993 decide lançar e obtém o reconhecimento de um novo curso equivalente ao grau de licenciatura, o Curso 

Superior de Informática de Gestão, Portaria n.º 863/93, publicado em no Diário da República n.º 216 I Série –B de 14 

de  Setembro. 

Em Outubro de 1993 inauguram-se as novas instalações, construídas nos terrenos disponíveis na Quinta de Santa 

Clara. A área de Construção ocupada pelo Instituto passa a ser de 8600 m², na qual se incluem vinte e quatro salas 

de aulas, três auditórios, um para 418 pessoas e os restantes para 120 pessoas cada, um centro de documentação e 

biblioteca, um centro de informática, um centro de línguas estrangeiras, um centro de formação contínua, sala e 

gabinetes parta professores, cantina e bar para alunos, área para serviços sociais e sala de convívio para alunos, 

bem como dois piso de estacionamento. 

O I.S.G manteve entretanto uma atividade significativa no domínio da formação contínua do aperfeiçoamento em 

gestão, desenvolvendo um amplo programa nos domínios da Gestão Geral, Gestão Financeira; Marketing, Gestão 

Industrial Gestão dos Recursos Humanos. 

Em 1994, entre os dois principais cursos, o Curso Superior de Gestão e O Curso Superior em Informática de Gestão o 

número de alunos atinge os 920. Ao nível de programas de pós-graduações, os números de distribuem da seguinte 

forma: Gestão de Instituições e Operações, Gestão de recursos Humanos, Marketing e Fiscalidade, fazem um global 

de 92 alunos. 

O Instituto ao longo da sua existência tem dado ênfase à formação conducente ao grau académico, porém a 

Formação Continua não foi descorada da oferta formativa. O I.S.G apostou sempre na formação de dirigida a 

empresários, administradores, gerentes e quadros superiores de empresas e organizações, com o objetivo de 

oferecer formação especializada nas áreas de gestão, o ensino de idiomas, tais como: Inglês, Francês, Alemão e 

Português para estrageiros. 

Entre 1994 e 2004, o Instituto teve sempre como principal referência da sua oferta formativa, a licenciatura em gestão, 

mas criou entretanto nove mestrados, um em gestão, outro em estratégia de investimento e internacionalização, em 

gestão de potencial humano, marketing, gestão financeira, gestão fiscal, contabilidade, gestão da energia e gestão da 

logística e transportes. 

A entidade instituidora do I.S.G adquiriu o Instituto Superior de Novas Profissões (I.N.P.) em 2004, tendo partilhado a 

mesmo campus durante dez anos, tendo promovido várias iniciativas científica e pedagógicas conjuntas.   

Até 2017, o ISG já produziu cerca de 400 mestres e diplomou cerca de 20.000 estudantes  

Em 2015 o Grupo ENSINUS, detentora do I.S.G. decide apostar na renovação da marca e desenha uma nova 

estratégia para o Instituto, tendo como principal objetivo transformar Instituto numa escola de negócios, de forma a 

tentar dar resposta a nova demanda. O primeiro passo adotado foi fazer o “size down” e reestruturar as equipas de 

docentes e não docentes, procedendo a renovação do seu quadro de colaboradores. O segundo passo foi, 

desmobilizar a sede do I.S.G da Ameixoeira para a parte mais centrar da cidade no Campo Grande, o objetivo desta 

mudança, vem ao encontro da nova estratégia, estar geograficamente melhor implantada, instalações mais modernas 

e confortáveis. 

As novas infraestruturas contam com 18 salas de aulas, dois laboratórios de informática e 2 auditórios, com dois 

andares de estacionamento coberto, dois laboratórios de informática, as instalações estão climatizadas, aumentando 

assim, o nível de conforto das salas de aulas, gabinetes e espaços comuns. Fica situada a cerca de 150 metros de 
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áreas de jardins no Campo Grande, com uma ampla oferta de restauração, ginásio desportivo, bibliotecas entre outras 

comodidades no exterior. 

Os alunos que fazem o seu percurso formativo no I.S.G, contam com uma vasta experiência de mais de 40 anos no 

ensino superior, uma ampla rede de parcerias e protocolos realizados ao logo dos anos.  

Atualmente o I.S.G tem seiscentos alunos divididos por quatro cursos de primeiro ciclo e quatro cursos de segundo 

ciclo, bem como outros de formação avançada.  

 

 

PARCERIAS  

 

O Instituto Superior de Gestão colabora com entidades parceiras sejam a nível nacional ou internacional, com o 

objetivo de enriquecer experiencias da comunidade académica. Essas parcerias são realizadas com o enriquecimento 

curricular, promover a empregabilidade e a mobilidade para os discentes e docentes. A par deste tipo de parcerias 

existem parcerias com benefícios financeiros para os alunos.  

 

1.4. INFRA – ESTRUTURAS 

 

O ISG localiza-se desde Março de 2016 em edifício autónomo sito no Campo Grande nº 388/ Avenida Marechal 

Craveiro Lopes nº 2, Lisboa, partilhando em ordem ao reforço da sua dinâmica académica, de algumas infraestruturas 

e equipamentos de suporte integrados no Campus Universitário da Universidade Lusófona, igualmente localizado no 

Campo Grande, adjacente ao edifício a afetar ao ISG. Este campus é composto por vinte e um edifícios (edifícios “A” 

a “V”), um pavilhão multidesportivo e cinco parques de estacionamento, num conjunto de 33.110 m2 de área bruta de 

construção em aproximadamente 35.450 m2 de superfície total dos lotes.  

A dimensão e localização das novas instalações do ISG constituem grandes mais-valias para a instituição. Por um 

lado, o novo espaço é mais aprazível e melhor dotado de equipamentos e infraestruturas para aprendizagem. Por 

outro lado, encontra-se integrado no Pólo Universitário de Lisboa, beneficiando por isso da proximidade de outras 

instituições de utilidade indiscutível para o meio académico, tais como a Biblioteca Nacional, a Torre do Tombo, o 

Estádio Universitário, o jardim do Campo Grande e diversos museus. A localização central do campus apresenta 

ótimas condições de acesso para alunos, docentes, funcionários, visitantes externos e participantes em conferências, 

já que está muito bem servida de transportes públicos regulares (autocarros e metropolitano, para além da ligação 

ferroviária próxima – estação de Entrecampos). Encontra-se igualmente bastante acessível para quem se dirige de 

automóvel, garantindo facilidade de ligação ao centro e principais saídas da cidade (pela proximidade à 2ª circular), e 

permitindo o estacionamento automóvel nos parques existentes no interior das instalações. 

A possibilidade de aproveitar/partilhar espaços existentes no campus da ULHT, é também entendida como uma 

evidente vantagem para o Instituto, no âmbito de uma lógica de conveniência estratégica e valorização de sinergias, 

uma vez que as duas instituições partilham um conjunto de afinidades que a coabitação permite potenciar, sem 

prejuízo da clareza quanto à identidade e autonomia académica e pedagógica de cada uma.  
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A manutenção da autonomia entre instituições (ISG e ULHT) é garantida pela fixação das funções essenciais do ISG 

num edifício separado fisicamente do restante conjunto de edifícios do campus.  

O programa de ocupação proposto para o ISG corresponde à organização das funções de acordo com afinidades 

programáticas e em função das caraterísticas físicas dos espaços disponíveis, garantindo a separação de fluxos 

alunos/ professores em todos os casos necessários. A lista de espaços proposta decorre das exigências da atividade 

pedagógica que se prevê desenvolver, podendo sintetizar-se do seguinte modo: 

• Os piso -2 e -1 serão ocupados pelas áreas de estacionamento, arquivo e arrecadação. 

• O piso térreo será ocupado pelas áreas mais utilizadas pelos alunos, nomeadamente serviços académicos, 

salas de aula, auditórios e associação de estudantes. 

• O piso 1 será ocupado por espaços destinados a alunos, docentes e funcionários, devidamente separados 

entre si. Os espaços afetos a alunos (sala de estudo/ centro de trabalho tecnológico e centro documental) dão acesso 

direto a um dos terraços do edifício, destinado a espaço de convívio preferencial. Os espaços reservados a docentes 

correspondem aos gabinetes de direções de curso (licenciaturas) e sala de professores, para além de um amplo 

open-space dedicado à investigação. Por último, ocupam ainda este piso os serviços de Recursos Humanos e 

Contabilidade da Ensinus. 

• O piso 2 será, tal como o piso térreo, destinado maioritariamente a espaços letivos (salas de aula e 

laboratórios de informática). 

• O piso 3 será dedicado quase em exclusivo a gabinetes de docentes e funcionários, destinados à área 

académica (coordenação de mestrados, provedoria do aluno, direção) e área administrativa (relações internacionais, 

relações públicas e marketing, serviços académica, serviços jurídicos, direção financeira e logística, assessoria da 

administração). Neste piso, em área separada da anterior, localiza-se também o anfiteatro principal da instituição 

(com acesso exclusivo a um espaço exterior para área de convívio complementar). 

• O piso 4 será reservado a espaços de arrumos/ economato, arquivo e áreas técnicas. 

 

A ocupação pelo ISG da totalidade dos espaços disponíveis no edifício “U” garante entre esta instituição e a ULHT a 

total separação dos espaços afetos aos órgãos de direção, áreas de secretaria e departamentos de apoio ao 

estudante, assim como uma profunda e total separação dos espaços letivos. Em relação aos espaços de apoio  

à atividade letiva, há apenas a considerar a utilização partilhada da biblioteca e espaços anexos (localizados no 

edifício “N”), caraterizados por uma singularidade física e um nível de recursos investidos que não justificam a sua 

duplicação. Por último, são ainda de uso partilhado alguns espaços de apoio às atividades do dia-a-dia académico 

que também não justificam a duplicação, ou que se valorizam precisamente pela condição de espaço partilhado, 

permitindo uma saudável convivência entre estudantes e docentes de diferentes áreas do saber, nomeadamente o 

bar/cantina (edifício “B”) e salas de trabalho tecnológico (edifício “D”).  

Todos os espaços partilhados atrás referidos são passíveis de ser utilizados pelo ISG no âmbito de protocolo 

específico assinado entre a COFAC Crl. (entidade instituidora da Universidade Lusófona) e a ENSINUS - Estudos 

Superiores SA., em 25 de Agosto de 2016. 
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Espaços afetos ao ISG (edifício “U”) 

Piso -2: 

- Lixos (5.4 m2) 

- Arrecadação (7.9 m2) 

- Arquivo (103.2 m2) 

- Estacionamento (983.4 m2) 

- Circulação (22.0 m2) 

- Escadas (20.1 m2) 

- Elevador (5.2 m2) 

Piso -1: 

- Lixos (5.4 m2) 

- Arrecadação (7.9 m2) 

- Arrecadação (100.0 m2) 

- Arquivo (68.6 m2) 

- Estacionamento (888.8 m2) 

- Circulação (22.0 m2) 

- Escadas (20.1 m2) 

- Elevador (5.2 m2) 

Piso 0: 

- Serviços Académicos (front office, back office) (65.4 m2) 

- Sala de aula (59.5 m2) 

- Sala de aula (31.6 m2) 

- Sala de aula (48.8 m2) 

- Sala de aula (40.9 m2) 

- Sala de aula (46.1 m2) 

- Sala de aula (25.5 m2)  

- Sala de aula (22.5 m2) 

- Auditório (64.5 m2) 

- Auditório (40.7 m2) 

- Anfiteatro (57.3 m2) 

- Anfiteatro (58.2 m2) 

- Associação académica (15.1 m2) 

- Instalações sanitárias masculinas (26.1 m2) 

- Instalações sanitárias deficientes (6.1 m2) 

- Instalações sanitárias femininas (20.6 m2) 

- Arrumos (3.9 m2) 

- Arrumos (8.6 m2) 

- Arrumos (2.2 m2) 
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- Bastidor/ quadro elétrico (12.1 m2) 

- Circulação (325.7 m2) 

- Escadas (23.8 m2) 

- Elevador (5.2 m2) 

Piso 1: 

- Centro documental (40.2 m2) 

- Sala de estudo/ centro de trabalho tecnológico (65.7 m2) 

- Serviços de Recursos Humanos e Contabilidade (60.5 m2) 

- Gabinete de Direções de curso - Licenciaturas (12.9 m2) 

- Gabinete de Direções de curso - Licenciaturas (14.1 m2) 

- Open space investigação (163.3 m2) 

- Sala de reuniões (11.9 m2) 

- Sala de professores (33.6 m2) 

- Instalações sanitárias masculinas/ deficientes (9.9 m2) 

- Instalações sanitárias femininas (7.7 m2) 

- Área técnica (16.2 m2) 

- Circulação (137.8 m2) 

- Terraço (430.7 m2) 

- Escadas (23.8 m2) 

- Elevador (5.2 m2) 

Piso 2: 

- Serviços académicos – secretaria/ tesouraria (26 m2) 

- Serviços académicos – back-office (13.8 m2) 

- Laboratório de informática (37.8 m2) 

- Laboratório de informática (40 m2) 

- Laboratório de informática (45 m2) 

- Laboratório de informática (33 m2) 

- Centro de apoio informático (13.7 m2) 

- Laboratório de informática (26.1 m2) 

- Posto médico (11.2 m2) 

- Sala de aula (40.4 m2) 

- Sala de aula (34.9 m2) 

- Sala de aula (63.6 m2) 

- Sala de aula (42.9 m2) 

- Sala de aula (20.5 m2) 

- Instalações sanitárias masculinas (18.7 m2) 

- Instalações sanitárias deficientes (5 m2) 

- Instalações sanitárias femininas (13 m2) 
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- Circulação (109.8 m2) 

- Escadas (11.6 m2) 

- Elevador (5.2 m2) 

Piso 3: 

- Anfiteatro (98.7 m2) 

- Gabinete da Coordenação de Mestrados (11.6 m2) 

- Gabinete do provedor do aluno (23.4 m2) 

- Gabinete da Direção (26.6 m2) 

- Sala de reuniões (17.1 m2) 

- Gabinete de relações internacionais (22.6 m2) 

- Gabinete de relações públicas e marketing (19.9 m2) 

- Assessoria académica e formação avançada (24.9 m2) 

- Serviços jurídicos (17.7 m2) 

- Direção financeira e logística e assessoria da administração (26.5 m2) 

- Copa (2.2 m2) 

- Instalações sanitárias (4.1 m2) 

- Instalações sanitárias femininas (15.9 m2) 

- Instalações sanitárias masculinas (7.2 m2) 

- Arrumos (9.1 m2) 

- Arrumos (2.6 m2) 

- Circulação (56.4 m2) 

- Terraço (198.5 m2) 

- Escadas (11.6 m2) 

- Elevador (5.2 m2) 

Piso 4: 

- Arrumos/ economato (8.6 m2) 

- Arquivo (18.1 m2) 

- Circulação (12 m2) 

- Terraços (367 m2) 

- Escadas (8.6 m2) 

- Elevador/ casa das máquinas (13.9 m2) 

 Espaços de uso partilhado ISG/ ULHT 

Edifício B 

Piso 0: 

- Bar – salas de refeições e cozinha (312.3 m2) 

Piso 1: 

- Bar – salas de refeições (145.6 m2) 

Edifício D: 
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Piso 0: 

- Centro de trabalho tecnológico/ C.T.T. (142 m2) 

- C.T.T. 24h (68.9 m2)  

- Gabinete de impressões (25.2 m2) 

Edifício N: 

Piso 0: 

- Biblioteca – áreas de leitura (392.0 m2, 180.5 m2) 

- Salas de reuniões (18.0 m2, 18.0 m2, 18.0 m2) 

 

1.5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – ORGANIGRAMA 

 

 
 

 

 

 

 

1.6. RESPONSABILIDADES 

 

A Direção é responsável pela aprovação e revisão da Politica da Qualidade do Instituto Superior de Gestão e seus 

objetivos, pela orientação económico-financeira, pela elaboração e colocação em prática do plano de formação dos 

colaboradores, do plano de manutenção. É da Responsabilidade do GQ analisar as sugestões efetuadas pelos 

colaboradores, clientes e/ou outras partes interessadas e a implementação do SGQ. 

As responsabilidades e autoridades são definidas pela Direção devendo ser colocadas em prática por cada um dos 

colaboradores do Instituto Superior de Gestão de modo a dar cumprimento às intenções estabelecidas na política 

definida. Compete ao Gestor da Qualidade (GQ), coadjuvar a Direção na comunicação e consciencialização dos 

colaboradores sobre as suas responsabilidades e em que medida é que as mesmas contribuem para a concretização 

dos objectivos. 
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As funções, responsabilidades e autoridades encontram-se descritas em documentos próprios “Manual de Funções” e 

“Matriz de Descrição de Funções, Responsabilidades e Autoridades”. Em pormenor, as funções e responsabilidades 

de cada colaborador são definidas e divulgadas no momento da sua integração, recorrendo para tal aos documentos 

que descrevem as respectivas actividades ou processos nos quais irá intervir e a sua integração durante o período de 

trabalho na empresa. 

O Instituto Superior de Gestão utiliza um conjunto de meios de comunicação interna e externa de forma a otimizar a 

comunicação com as suas partes interessadas, a Comunicação/informação às partes interessadas é assegurada 

através dos meios que se descrevem a seguir: 

 

Meio utilizado Responsável Objetivo Documento de suporte Destinatários 

Placard 

Informativo 
Todas as direções  

Comunicação e troca de informação sobre 

assuntos de interesse para a atividade do Instituto 

Superior de Gestão. 

 Informar dos assuntos de carácter geral e formal 

da organização  

Papel Todos os colaboradores  

Comunicação externa  Todas as direções 

Comunicação e troca de informação e sobre 

assuntos de interesse para a atividade do Instituto 

Superior de Gestão  

Fax, email, ofícios 
Fornecedores, Clientes, 

Órgãos da Tutela, outros  

Reuniões internas Todas as direções 

Comunicação e troca de informação entre os 

colaboradores sobre assuntos de interesse para o 

serviço. 

________ Colaboradores 

Registo de ocorrências  

Comunicação e troca de informação entre todos os 

colaboradores sobre as ocorrências com os 

clientes/ utentes. 

Registo de Não 

Conformidades/ Ocorrências 

 

Direção; 

e Colaboradores 

 

Caixa de sugestões para 

clientes e colaboradores 
GQ 

Comunicação e troca de informação sobre 

serviços prestados (alunos e outros)  
Caixa de Sugestões Clientes e Colaboradores 

Facebook 

Departamento de 

Comunicação e 

Marketing do grupo 

ENSINUS. 

Divulgação de atividades do ISG  Informático  
Todas as partes 

interessadas  

Site  

Departamento de 

Comunicação e 

Marketing do grupo 

ENSINUS. 

Divulgação de atividades do ISG  Informático  
Todas as partes 

interessadas  
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2. MISSÃO, VISÃO E POLÍTICA DA QUALIDADE 
 

2.1. MISSÃO 

A missão do ISG centra-se em perceber as necessidades dos diversos sectores económicos e sociais, organizando 

as ofertas de formação de forma, a contribuir para o desenvolvimento do país e da sociedade em geral, dotando de 

conhecimento os diferentes agentes económicos nacionais e internacionais onde intervém. 

 

 

2.1. VISÃO  

 

O ISG afirma-se como uma instituição de referência no ensino de gestão tanto a nível nacional como internacional; 

Organiza a sua oferta formativa de forma a responder às necessidades dos agentes económicos; 

Centra a sua atividade numa maior aproximação ao meio empresarial, nomeadamente através de parcerias com 

empresas nacionais com larga base de implantação no mercado. 

Alicerça a geração de sinergias para um ensino superior que, sendo capaz de manter o enfoque na componente 

científica, a aplica a outras formas de conhecimento cada vez mais profissionalizantes e focalizadas numa ótica de 

saber-fazer. 

“Reivindicar” para o ISG um estatuto de Escola cuja lógica é a própria sociedade 

 

2.2. VALORES  

 

No ISG | Business & Economics School, a educação para a gestão, tem em conta fatores chave de índole 

profissionalizante, integrando o conhecimento com a prática, e o rigor com a relevância, refletindo os desafios 

complexos que se colocam aos gestores no seu dia-a-dia. 
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2.3. POLÍTICA DA QUALIDADE 

 

 

A política orientadora da atuação do ISG | Business & Economics School na sua relação com todas as partes 

interessadas na sua atividade é marcada globalmente por um comportamento de gestão e funcionamento proactivo, 

cooperante, construtivo, transparente, rigoroso e valorizador de todas as partes, tendo em consideração quatro 

perspetivas de gestão: 

 

PERSPETIVA SUSTENTABILIDADE 

Garantir a sustentabilidade económica e financeira num modelo de gestão partilhada com maior rigor na gestão de 

recursos e controlo dos custos, evitando desperdícios, optando por uma contenção nos gastos e criatividade em 

soluções inovadoras de gestão.  

 

PERSPETIVA CLIENTES 

Garantir um serviço de qualidade reconhecida e procurar sistematicamente oferecer as melhores soluções para 

resposta às novas procuras de formação superior e de aprendizagem ao longo da vida, privilegiando o relacionamento 

profícuo e canais de comunicação transparentes e eficazes, pelo cumprimento das especificações, pelo carácter 

pedagógico e científico da sua atividade.  

 

PERSPETIVA INTERNA 

Promover a posição do ISG nos rankings nacionais e internacionais pela qualidade de ensino prestado. Prestigiando a 

sua cooperação internacional seja através da presença de docentes e investigadores estrangeiros e do 

reconhecimento por estudantes estrangeiros. Promover a eficiência e qualidade operacional sustentada numa 

infraestrutura, equipamentos e recursos que permitam a sustentabilidade da atividade de educação para a gestão. 

 

PERSPETIVA APRENDIZAGEM E CONHECIMENTO  

Promover uma política de gestão de pessoas que permita o desenvolvimento e valorização dos seus conhecimentos 

técnicos, científicos e das suas competências pessoais, promovendo a sua formação contínua, envolvimento e 

motivação.  

 

3. ORGANIZAÇÃO DAS DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 
 

O presente Manual é constituído por quatro Capítulos, cada um subdividido em vários subcapítulos, descritos no 

Índice, apresentado no início do Manual. 

Cada página do Manual possui um cabeçalho descritivo, indicando o nome do Documento, a data e a respectiva 

revisão, e um rodapé que possui o código do documento, a aprovação e a paginação. 
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3.1. REVISÃO DAS DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS (DO) 

 

Tendo em vista os objetivos definidos para as Diretrizes Organizacionais torna-se fundamental o seu estado de 

actualização face à própria evolução do Sistema e Política da Qualidade. 

A Direção é responsável pela aprovação das Diretrizes Organizacionais e de manter a conformidade com a Norma NP 

EN ISO 9001, com referência aos procedimentos documentados que suportam esses compromissos. Esta 

responsabiliza o/a GQ pela elaboração das Diretrizes Organizacionais, bem como pela sua manutenção, publicação 

física e electrónica, arquivo e envio à entidade certificadora. 

Quando na revisão do SGQ, efetuada anualmente pela Direção se identifica tal necessidade, procede-se à revisão 

das Diretrizes Organizacionais. Este é revisto sempre que ocorre qualquer alteração que o torne inadequado, 

enquadrada em acção de melhoria ou de correcção.  

As propostas de revisão às Diretrizes Organizacionais podem ser efetuadas por qualquer colaborador e por qualquer 

via, dirigidas ao/à GQ. Qualquer alteração ao seu conteúdo implica a emissão de uma nova revisão do mesmo, sendo 

o respectivo número incrementado de uma unidade. A primeira revisão é a 0. Nas revisões 1 e seguintes é preenchido 

o quadro evidenciado no início destas orientações, com o registo das alterações introduzidas relativamente à versão 

anterior. 

A identificação do nível de revisão em vigor será efectuada no rodapé de cada página, no campo [Revisão]. 

Após cada revisão, são divulgadas as alterações aos possuidores das Diretrizes Organizacionais para substituição 

das Diretrizes Organizacionais obsoleto, sendo essa distribuição registada no documento “Tabela de Controlo de 

Registos da Qualidade/Distribuição de Documentos”. 

O/A GQ mantém em arquivo os originais obsoletos, em pasta devidamente identificada. 

 

 

4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
 

As Diretrizes Organizacionais foram estruturadas com o intuito de descrever os princípios adoptados na gestão do 

SGQ permitindo de igual modo criar condições que assegurem a concretização da Política da Qualidade e dos 

objetivos/intenções definidos pelo Instituto Superior de Gestão. 

As disposições aqui preconizadas pretendem potenciar a garantia da satisfação de todas as partes interessadas, 

designadamente dos clientes. 

O modelo desenvolvido tem como objectivo intrínseco a melhoria contínua do desempenho do SGQ, mas também 

ambiciona ser factor decisivo para o sucesso do Instituto Superior de Gestão. 

Tendo por base estas orientações, a Instituto Superior de Gestão pretende dar a conhecer a Política da Qualidade, a 

Missão e Visão face aos requisitos da Qualidade, os princípios e valores que ditam a sua conduta e a sua 

estruturação funcional e organizacional. 

Internamente, estas Diretrizes pretendem ser um instrumento de consciencialização, formação e informação sobre os 

aspectos relevantes para a Gestão da Qualidade. 

Este Manual tem aplicação a todo o nível da estrutura funcional e organizacional do Instituto Superior de Gestão às 

atividades e serviços, sendo as suas directrizes e recomendações de cumprimento vinculativo. 
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MGQ 

 
 

Processos 

Planos, Documentos Externos, 

Modelos, Registos 

 

 

4.1. ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO  

“Atividades de ensino no contexto de ensino superior das áreas de ciências económicas e empresariais ”. 

 

4.2. ESTRUTURA DOCUMENTAL 

 

O Sistema da Qualidade da Instituto Superior de Gestão adotou uma estrutura documental que pode ser representada 

na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta informação pode ser caracterizada sucintamente da seguinte forma: 

 

 Diretrizes Organizacionais – Documento que encabeça a estrutura documental e proporciona todo 

um enquadramento do Instituto Superior de Gestão, da sua política de gestão e do próprio SGQ. 

 Processos – Documentos que descrevem um conjunto de actividades que suportam a existência da 

sociedade, e garantem a correcta interacção dos seus diversos elementos, com o objectivo de 

satisfazer as diferentes partes envolvidas com a mesma. 

 Planos – Documentos que estabelecem a frequência de execução de algumas actividades inerentes 

ao sistema. 

 Documentos externos – Normas, especificações, regulamentação e outros documentos de origem 

externa, com interesse. 

 Modelos – Impressos standards a serem utilizados pela Instituto Superior de Gestão. 

 Registos – Documentos resultantes da execução dos processos/actividades e que proporcionam 

evidências do funcionamento do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:Estrutura Documental 
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4.3. DEFINIÇÃO DE SGQ 

 

Sistema de Gestão de Qualidade é um conjunto de elementos “inter-relacionados e inter-actuantes, para o 

estabelecimento da política e dos objectivos, e para a concretização desses objectivos, para dirigir e controlar uma 

organização, no que respeita à qualidade. “ ISO 9000:2015 – Fundamentos e Vocabulário. 

O SGQ fundamenta-se na observância do desempenho dos processos da organização e dos requisitos da qualidade 

e tem como referência a Norma NP EN ISO 9001. Pretende-se criar sinergias sistemáticas entre os processos de 

Planeamento, processos de Execução, processos de Análise e de estabelecimento da Melhoria e processos de 

Suporte à actividade, para que a melhoria contínua seja uma prática sustentada. 

O planeamento do SGQ foi estabelecido de modo a cumprir a Política da Qualidade, Objectivos (resultados 

esperados) e é consistente com todos os outros requisitos operacionais do Instituto Superior de Gestão.  

 

 

Representação da estrutura do ciclo do PDCA  

 

 

 

 

4.3.1. PLANEAR 

 

Foram criados e mantêm-se actualizados os procedimentos que procuram promover a melhoria contínua do serviço 

prestado. 

Foram estabelecidos e mantêm-se actualizados os procedimentos para identificar e ter acesso a requisitos legais ou 

outros, que possam aplicar-se aos serviços prestados pela empresa. 

Foram estabelecidos e estão documentados os objectivos e as metas a atingir no âmbito da gestão para cada nível e 

função relevante do Instituto Superior de Gestão com o intuito da mesma que estes sejam consistentes com a Política 

da Qualidade definida pela Direção. 
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Para se atingirem os objectivos e metas propostas com o SGQ determinaram-se as acções a desencadear, as 

responsabilidades pela sua execução, os meios e os recursos necessários, o acompanhamento efectuado e o prazo 

para a sua execução. 

 

 

 

4.3.2. EXECUTAR  

 

Para a implementação do SGQ, a Instituto Superior de Gestão desenvolveu capacidades e mecanismos de suporte 

necessários para observar a sua Politica da Qualidade, Objectivos e Metas. 

Foram estabelecidas e comunicadas as funções e responsabilidades com o objectivo de facilitar uma gestão eficaz do 

SGQ. 

As necessidades de competência apropriadas às funções desempenhadas por cada colaborador estão identificadas, 

assim como são postas em prática acções para que os colaboradores estejam conscientes da sua contribuição para o 

atingir dos resultados esperados. 

Relativamente ao controlo operacional e realização das actividades, os procedimentos definidos encontram-se 

descritos. A prioridade é dada à implementação real e à aplicação de boas práticas, suportadas por uma estrutura 

documental que se pretende de fácil interpretação, clara e objectiva. 

A Direção apoia energicamente todas as medidas relacionadas com a melhoria do SGQ, de modo a assegurar o 

sucesso deste projecto, sobretudo porque considera que uma certificação da qualidade tem como pilar de base um 

sistema devidamente implementado em adição à definição de processos e documentos. 

 

 

4.3.3. MONITORIZAR / ACOMPANHAR / ANALISAR 

        

As ações de monitorização, os processos de auditoria e análise sistemática dos desempenhos (resultados atingidos) 

podem gerar uma grande quantidade de informação. A forma como a informação é registada e analisada determina a 

sua utilidade. 

Estes são aspetos principais do processo de acompanhamento e análise do SGQ, com o objectivo de identificar áreas 

para a melhoria. Pretendeu-se sobretudo que estes processos sejam contínuos, com um carácter eminentemente 

interactivo, em alternativa a verificações periódicas. Assim, desenvolveu-se um sistema de registos da qualidade 

resultantes das acções de monitorização e acompanhamento, com análise de resultados e identificação de medidas 

de correcção, de melhoria ou de acções correctivas. A realização de auditorias completa este processo. 

Face à dimensão da organização e estrutura do Instituto Superior de Gestão implementaram, sistematizaram-se 

práticas e atribuíram-se responsabilidades que proporcionam a análise e avaliação contínua pela Direção e Gestor/a 

da Qualidade. Este último tem a função de assessorar o Conselho de Administração na revisão/análise do 

desempenho do SGQ, levando até à mesma informações sobre a eficácia do sistema, assim como na determinação 

de acções correctivas, preventivas e de melhoria. A autoridade para decisões ou ações a tomar são dadas à Direção 

a quem compete nomear os elementos da empresa que vão pôr em prática tais determinações. 
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4.3.4. MELHORAR 

 

Decorrente da realização e cumprimento do plano de actividades de análise, acompanhamentos sistemáticos e 

monitorização do SGQ, é altamente provável que os planos de acção, as metas, os objectivos e, em última análise, a 

política, tenham de ser adaptados ou modificados. É neste sentido que se definiu o processo de Planeamento e 

Controlo, incluindo a análise e o desencadeamento de ações corretivas e análise de risco e outras ações que 

potenciem a melhoria do desempenho do Instituto Superior de Gestão. 

Decorrentes das conclusões e das decisões sobre a melhoria dos serviços e do desempenho dos processos são 

novamente planeadas as acções julgadas necessárias para que se atinjam tais resultados. 

Estes princípios levaram o Instituto Superior de Gestão à identificação de um conjunto de processos para a 

implementação e consolidação do SGQ, estabelecendo uma rede de processos, segundo Ciclo de Deming, que 

proporcionará a melhoria contínua do desempenho organizacional. Na rede apresentada nas páginas seguintes 

identificam-se as principais interacções entre os processos, assim como a sua sequência. 

No momento da revisão ao sistema os dados de desempenho são reportados no Relatório de Gestão que faz o 

balanço do ano transacto. O balanço é analisado em reunião entre a Direção e Gestão da Qualidade, estas reuniões 

são registadas em actas, bem como as decisões tomadas relativamente à melhoria da eficácia do SGQ e dos seus 

processos, melhoria dos serviços relacionados com os clientes requisitos dos clientes, necessidades de recursos. A 

revisão pela gestão é a base para o estabelecimento do Programa de Gestão para o ano seguinte.  

 

 

4.4. ABORDAGEM POR PROCESSOS 

 

É propósito desta metodologia de abordagem por processos, propiciar um enquadramento que permita a 

compreensão das suas interacções e a determinação do seu desempenho, através de indicadores adequados. A sua 

determinação e prossecução efectua-se regularmente, de acordo com os objectivos, indicadores definidos, com o 

objectivo de melhorar continuamente a eficiência e a eficácia dos processos e, consequentemente, da empresa. A 

descrição de processos foi realizada tendo por base uma matriz de processo onde são definidos:  

 

 Os input’s e output’s de cada processo;  

 As actividades principais associadas a cada processo;  

 As funções que executam e/ou participam em cada uma das actividades;  

 Os documentos e/ou meios que são necessários à execução de cada actividade; 

 Os registos resultantes de cada actividade. 

 

As oportunidades de melhoria identificadas nos vários processos, são convertidas em planos de acções. 

Os processos identificados e descritos de acordo com esta metodologia foram agrupados em quatro grupos:  

 

I. Processos de Gestão – relacionados com a gestão da organização;  

II. Processos Operacionais – directamente relacionados com a execução dos serviços; 
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III. Processos de Suporte – dão suporte aos processos operacionais, assegurando os recursos 

necessários; 

IV. Processos de Análise – dão informação sobre a satisfação dos clientes e outras partes interessadas.  

 

Um dos benefícios da abordagem por processos é permitir uma maior transparência nas actividades realizadas, pois 

prevê uma gestão horizontal, promovendo comunicação e interacção entre diferentes unidades funcionais e 

uniformizando os objectivos a atingir.  

 

 

 

4.4.1. MAPA E INTERAÇÃO DE PROCESSOS 

 

O conjunto de processos que caracterizam os serviços do Instituto Superior de Gestão e o seu sistema de gestão da 

qualidade, encontram-se representados na rede de processos, apresentado na tabela 1. 

Toda a rede de processos é estabelecida tendo em conta aquilo que constituem os requisitos dos clientes, com vista à 

sua satisfação. 
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CORRESPONDÊNCIA ENTRE A NORMA NP EN ISO 9001:2015 E O SGQ 

 

 

Processo  

Clausula Normativa 

 

4 Contexto da 

Organização 

 

5 Liderança 

 

6 Planeamento 

 

7 Suporte 

 

8 Operacionalização 

 

 

9 Avaliação de 

Desempenho  

 

10 Melhoria  

Planeamento 

Estratégico  

x x x   x x 

Avaliação de 

Desempenho 

Organizacional 

 x x   x x 

Serviços Académicos     x x   

Gestão do Plano 

Curricular 

    x   

Gestão da Ação 

Educativa 

    x   

Tratamento de Não 

Conformidades 

x x    x x 

Tratamento de 

Reclamações e 

Sugestões de Melhoria  

x x    x x 

Fornecimentos Externos  x x  x   

Gestão de 

Competências  

x x  x  x  

Gestão Documental     x    

Gestão das 

infraestruturas 

    x   

Gestão de Parcerias      x   

Gestão Administrativa e 

Financeira  

    x   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abordagem Processual 

 

PROCESSOS 
Resultados Esperados / 

Objetivos dos Processos 
ENTRADAS ACTIVIDADES SAÍDAS 

Planeamento e controlo de 
gestão  

Assegurar uma adequada e periódica reflexão 

sobre as políticas da organização e induzir o 

desenvolvimento de um processo de 

planeamento orgânico-funcional, infraestrutural e 

processual do Instituto Superior de Gestão de 

acordo com as respetivas orientações. 

Sistematizar um conjunto de momentos e 

atividades de interpretação de resultados que 

garantam o estabelecimento e avaliação dos 

objetivos, metas e ações que garantam a 

adequação da eficiência/eficácia contínua do 

sistema de gestão da qualidade (organizacional) 

implementado. 

 

 Missão, Visão e Política estabelecida,  

 Resultados sobre satisfação/insatisfação dos 

clientes; 

 Dados sobre desempenho dos 

parceiros/fornecedores de produtos e serviços 

no período, 

 Resultados sobre realização de auditorias 

(constatações), 

 Eficácia ou não das ações corretivas 

implementadas,  

 Dados sobre as principais não 

conformidades/reclamações; 

 Resultados da análise da eficácia das ações de 

formação, dados sobre necessidades de 

integração e qualificação de colaboradores, 

 Resultados da análise do acompanhamento 

efetuado às ações descritas no Programa de 

Gestão/Plano de Atividades anteriormente 

definido; 

 Resultados da análise do 

cumprimento/incumprimento dos objetivos,  

 Indicadores e metas estabelecidas; 

 Causas de não conformidades, reclamações e 

potenciais não conformidades, gestões de 

melhoria e outros dados que careçam de 

revisão pela Direção. 

 

1. Planeamento Inicial do Sistema 
2. Revisão / Definição da Missão, Visão e Politica 
3. Estabelecimento dos objetivos / Formas de 

Comunicação 
4. Definição de Indicadores e Metas 
5. Validação de indicadores e metas e divulgação 

pelos clientes 
6. Estabelecimentos do programa de gestão 
7. Divulgação pelos colaboradores 
8. Implementação do Programa de Gestão 
9. Preparação do Relatório de Gestão  
10. Revisão / Análise periódica 
11. Revisão anual 
12. Registo de conclusões, determinação de 

iniciativas e planeamento de recursos  

 Definição \ revisão da estrutura orgânica – 

funcional,  

 Definição de requisitos mínimos de qualificação 

\ competência,  

 Necessidade de dar comprimento a requisitos 

legais;  

 Decisão de eliminação das causas de não 

conformidades, 

 Reclamações e potenciais não conformidades;  

 Novos objetivos, metas e indicadores de 

desempenho;  

 Decisões de alteração da infraestrutura \ 

ambiente de trabalho, 

 Decisões de alteração de atividades 

processuais, decisões de alteração ou 

implementação de novos processos, 

necessidades de formação e qualificação dos 

colaboradores, necessidades de auditorias; 

 Necessidades de revisão ou alteração do 

planeamento de manutenção de infraestruturas;  

 Necessidade de recursos;  

 Decisão sobre melhoria dos produtos e 

serviços;  

 Revisão da visão da política;  

 Decisões sobre ações a tomar perante 

fornecedores;  

 Programas (planos) para dar comprimento aos 

objetivos definidos;  

 Plano de ações corretivas para eliminar causas 

de não conformidades ou potenciais não 

conformidades e reclamações,  

 Conclusões sobre a eficácia do sistema. 

 

Tratamento de Reclamações 

Assegurar que perante manifestos de 

insatisfação do Cliente, se garante que os 

produtos/serviços não conformes são corrigidos. 

Assegurar atividades e registos de recolha de 

dados que proporcionem oportunidades de 

melhoria e serviços do Instituto Superior de 

Gestão. 

 
 

 

 Reclamação das partes interessadas 

via telefone, pessoalmente ou por 

escrito; 

 Registos de reclamação rececionada,  

 Incumprimento de especificações 

contratuais definidas para os resultados 

pretendidos para a prestação de 

serviços; 

 Resultados da avaliação satisfação das 

partes interessadas. 

 

1. Reclamação / Sugestão de Melhoria 
2. Registo de reclamação 
3. Análise e decisão sobre a resolução da 

reclamação 
4. Informar o cliente sobre a decisão tomada 
5. Tratamento da reclamação 
6. Implementar o tratamento definido 
7. Verificar a eficácia da implementação 
8. Programa de gestão 
9. Análise da sugestão de melhoria 
10. Envio ao GQ 

 Reclamações tratadas e corrigidas; 

 Dados para a análise de causas e avaliação da 

necessidade de desenvolvimento de ações 

corretivas e avaliar os riscos; 

  Sugestões de clientes/ partes interessadas 

registadas. 
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Tratamento de Não Conformidades 

Assegurar que perante as não 

conformidades detetadas, se garante que os 

produtos/serviços não conformes são corrigidos. 

Assegurar atividades e registos de recolha de 

dados que proporcionem oportunidades de 

melhoria à organização e aos produtos/serviços 

do Instituto Superior de Gestão. 

 

 Incumprimento de especificações 

contratuais definidas para os resultados 

pretendidos do Instituto Superior de 

Gestão;  

 Registo de não conformidades 

detetadas na receção de serviços 

subcontratados ou de produtos 

adquiridos, nas ações de monitorização 

dos produtos/serviços prestados 

 

1. Deteção de Não Conformidade/ Ocorrência 
2. Registo da não conformidade / ocorrência 
3. Análise e decisão sobre a resolução da não 

conformidade/ocorrência 
4. Implementar o tratamento definido 
5. Verificar a eficácia da implementação 
6. Envio do registo para o GQ 
7. Registar a Não Conformidade a fornecedor 
8. Contactar fornecedor para determinação da 

causa da não conformidade 
9. Decisão sobre a prestação de serviço. 

 Não Conformidades/Ocorrências tratadas, 

corrigidas e verificadas;  

 Dados para a análise de causas e avaliação da 

necessidade de desenvolvimento de ações 

corretivas. 

 

 

Gestão de Competências  

Assegurar que todos os colaboradores 

são dotados de experiência, formação e 

competências necessárias ao bom desempenho 

das suas funções. Identificação das 

necessidades de formação dos colaboradores 

de forma a valorizar sistemática e 

continuamente as suas competências e 

promover o bom desempenho nas suas 

actividades diárias, assim como definir a 

necessidade de admitir novos colaboradores. 

 

 Necessidades dos colaboradores para 

o bom desempenho das suas 

atividades, 

 Resultados dos processos da 

organização, 

 Alteração de processos organizacionais 

de serviços / produtos, 

 Requisitos mínimos (formação 

específica), 

 Admissão de novos colaboradores, 

 Ações de formação, 

 Objetivos estabelecidos, 

 Áreas ou temas de formação ou treino a 

serem satisfeitas, 

 Objetivo de cada área ou tema, 

 Planeamento de ações de formação 

com a proposta de duração para cada 

acção e orçamentação prevista,  

 Novas ações que decorrem de novas 

necessidades detectadas. 

  

1. Deteção da necessidade de um novo 
colaborador 

2. Análise e aprovação das necessidades 
3. Seleção de candidatos através do CV 
4. Realização da entrevista 
5. Decisão pela Direção do candidato 
6. Condições de admissão 
7. Admissão e integração do colaborador 
8. Reorganização dos tempos de trabalho 
9. Levantamento das necessidades 
10. Planeamento das ações de formação 
11. Procurar soluções no mercado 
12. Elaboração do plano de formação 
13. Análise e aprovação do plano de formação 
14. Divulgação do plano de formação 
15. Executar o plano de formação 
16. Registo da ação de formação 
17. Avaliação da eficácia da ação de formação 
18. Registo da avaliação da eficácia da formação 

 Necessidades de formação e 
consciencialização satisfeitas, 

 Competências adquiridas, 
 Plano de ações de formação, 
 Resultados da eficácia da formação, 
 Necessidades satisfeitas,  
 Matriz de competências, 
 Plano de aquisição de competências. 

 

Gestão de Infraestruturas e recursos  

Assegurar a manutenção em tempo útil 

dos equipamentos e recursos da Instituto 

Superior de Gestão de modo a garantir a sua 

operacionalidade na execução do serviço. 

Assegurar que os recursos utilizados na 

realização do produto/serviço do Instituto 

Superior de Gestão estão devidamente 

identificados, em perfeitas condições de 

utilização. 

 

 Necessidade de aquisição de Serviços, 

 Requisitos normativos e legais; Novos 

equipamentos; 

 Planos de manutenção Legislação 

aplicável; 

 Não conformidades nos equipamentos. 

  

1. Levantamento das necessidades de 
manutenção 

2. Elaboração da listagem de recursos 
3. Execução da listagem de recursos 
4. Registo das manutenções / verificações 
5. Colocar o equipamento ao serviço 
6. Deteção das necessidades de manutenção 

corretiva 
7. Contactar a assistência técnica 
8. Proceder à reparação 

 Produto e RMM 
identificados / calibrados / verificados 
aptos para o uso;  

 Dados sobre as reparações  
efetuadas e a efetuar;  

 Listagem de EMM atualizada;  
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Gestão documental  

 

Assegurar o controlo da informação 
documentada necessária para comprovar a 
conformidade e a operacionalidade do SGQ 
para com os requisitos especificados e 
assegurar um método de gestão da informação 
documental relevantes para o SGQ, de modo a 
garantir a disponibilidade de informação 
atualizada e adequada nos locais onde é 
necessária. 

 

 Disponibilidade de informação para 

suportar a evidência de execução e 

controlo dos processos;  

 Necessidade de dados para 

análise/melhoria do SGQ; 

 Necessidade de identificar, armazenar, 

compilar, arquivar a informação 

documentada; 

 Necessidade de definir o acesso e 

tempo de retenção/eliminação da 

informação documentada,  

 Necessidade de documentar práticas 

existentes, 

 Controlo de vários documentos. 

 

1. Determinação de necessidades de documentar/ 
rever critérios e métodos 

2. Definição da entidade responsável pela 
elaboração / alteração do documento 

3. Elaboração / alteração da informação 
documentada 

4. Análise e aprovação 
5. Receção de documentos de origem externa 
6. Colocação de data de receção e respetivo 

detentor 
7. Distribuição de cópias de documentos/ recolha 

e arquivo de obsoletos 
8. Informação as entidades envolvidas e 

relevantes 
9. Implementação de práticas, critérios e métodos 
10. Análise da adequabilidade do documento e 

respetiva operacionalidade 

 Documentos de origem internam 

controlados;  

 Documentos de origem externa 

controlados;  

 Documentos armazenados 

informaticamente controlados;  

 Informação documentada codificada e 

aprovada; 

  Acesso e tempo de 

retenção/eliminação definido.  

 Informação documentada identificada, 

armazenada, compilada e arquivada;  

 Acesso e tempo de 

retenção / eliminação definido. 
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Auditorias e Avaliação de 
desempenho organizacional  

 

Definir e enunciar os princípios 

de realização de auditorias de 

qualidade internas ao Sistema de 

Gestão da Qualidade (SGQ). Garantir 

que perante constatações resultantes 

de auditoria se definem e 

implementam um conjunto de ações 

de modo a corrigir as mesmas. 

Assegurar um conjunto de 

metodologias que permitam com 

periodicidades adequadas conhecer o 

desempenho dos processos e dos 

serviços prestados pela Instituto 

Superior de Gestão através da 

obtenção de dados sobre os 

resultados atingidos, sobre a 

operacionalidade e eficácia do SGQ. 

Potenciar a recolha de dados que 

permitam a análise e definição da 

melhoria. Assegurar um conjunto de 

atividades que permitam a 

organização e recolha de dados 

representativos sobre a 

satisfação/insatisfação para com os 

produtos/serviços prestados. 

Assegurar a recolha de um conjunto 

que permita a perceção da imagem 

da organização no mercado. 

Potenciar a recolha de 

sugestões/orientações externas para 

melhoria. Assegurar que em 

intervalos considerados adequados 

são analisados os desempenhos dos 

fornecedores, e sempre que 

considerado pertinente, se 

proporcione a melhoria para a 

Instituto Superior de Gestão e seu 

produto através de sugestões de 

melhoria aos fornecedores. 

 

 Resultados de Auditorias anteriores; 

Processos sujeitos a objetivos de 

melhoria; Análise e acompanhamento 

das metodologias definidas no SGQ. 

Informações /dados sobre a 

monitorização dos processos, 

informações / dados recolhidos sobre 

monitorização dos objetivos e metas, 

Ações de 

formação/treino/consciencialização 

realizadas, registos de NC, dados de 

Clientes/ partes interessadas e dados 

de fornecedores com NC ou potenciais 

NC. 

 Clientes existentes e determinados 

como passíveis para avaliação; 

Clientes que efetuaram reclamações 

em períodos anteriores; Desempenho 

esperado no processo de avaliação do 

desempenho com os clientes 

 Clientes Fornecedores selecionados, 

Dados/ informações de compras, 

desempenho de fornecedores. 

  

1. Auditorias 
2. Acompanhamento SG 
3. Avaliação de Desempenho com Clientes 
4. Avaliação de Desempenho de Fornecedores 

 

 Não Conformidades detetadas, ações 

corretivas implementadas e 

verificadas, sugestões/oportunidades 

de Melhoria. Informações ou dados 

sobre o desempenho dos processos, 

conclusões sobre o grau de 

cumprimento tendência das metas, 

conclusões sobre o cumprimento ou 

não das ações planeadas, conclusões 

sobre a eficácia ou não das ações 

corretivas, de 

formação/treino/consciencialização 

realizadas, informações para 

tratamento e análise de NC detetadas 

no período e estudo prévio das suas 

causas. 

 Resultado da análise do desempenho 

dos fornecedores; Sugestões de 

melhorias, comunicação aos 

fornecedores. 

 Informação sobre a satisfação ou não 

satisfação dos clientes; Sugestões de 

melhoria dados pelos clientes; 

Comparação da organização com 

outras organizações concorrentes no 

mercado. 

  

Gestão Administrativa e Financeira  

Assegurar uma eficiente Gestão 

Administrativa e Financeira  

 

 Partes interessadas,  

 Fornecimentos,  

 Recebimentos,  

 Correspondência recebida. 

 

1. Tesouraria 
2. Faturas 

 

 Pagamentos efetuados,  

 Recebimentos 

 Correspondência enviada. 
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