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A ISO 9001 QUALIDADE NO ENSINO E A AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO A3ES 
 

BENEFÍCIOS DA SUA INTEGRAÇÃO 

 
Quais os benefícios para as Instituições de Ensino Superior da integração da certificação 
ISO 9001 Qualidade com a avaliação e acreditação A3ES? 
 
Os números falam por si. A certificação de acordo com a Norma ISO 9001 Sistemas de 
gestão da qualidade: requisitos justifica o seu reconhecimento nacional e internacional em 
Dezembro 2010: 

• Mais de 1.000.000 de Entidades Certificadas ISO 9001 
• Mais de 7.500 certificações ISO 9001 em Portugal 
• Mais de 200 Instituições de Ensino certificadas ISO 9001 (EAC37) 
• Mais de 40% de certificações no sector dos serviços 
 
Quais os objectivos da Norma ISO 9001 Qualidade? 
 Obter a satisfação do cliente, cumprindo os seus requisitos e os requisitos 

regulamentares aplicáveis graças a uma abordagem por processos adequada à 
especificidade da Instituição 

 Os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade são complementares dos requisitos 
técnicos do serviço 

 
A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior A3ES publica no DR, 2ª Série, 

de 18 de Dezembro o Regulamento nº 504/2009, sobre o Regime dos Procedimentos de 
Avaliação e Acreditação das Instituições de Ensino Superior e dos seus Ciclos de Estudos.  
 
Constituem objectivos do regime jurídico da avaliação e acreditação do Ensino Superior: 
• A melhoria da qualidade das Instituições de Ensino Superior 
• A prestação de informação fundamentada à sociedade sobre o desempenho das 

Instituições de Ensino Superior 

• O desenvolvimento de uma cultura institucional de garantia da qualidade 
• A garantia do cumprimento dos requisitos que conduziram ao reconhecimento oficial 

das Instituições de Ensino Superior e dos seus ciclos de estudos. 
 

São conceitos associados ao Sistema de Avaliação e Acreditação A3ES: 
 
GARANTIA INTERNA DA QUALIDADE, traduzida na implementação, pelos estabelecimentos 

de ensino superior, de uma política de garantia da qualidade dos seus ciclos de estudos. 
 
AUTO-AVALIAÇÃO é o processo desenvolvido pelos estabelecimentos de ensino superior, 
sustentado na recolha e análise sistemática dos dados da sua actividade, na auscultação dos 
docentes e não docentes, dos estudantes e diplomados, tendo como principal objectivo 
promover uma reflexão interna colectiva sobre a instituição e as suas actividades e introduzir 

as melhorias adequadas. 
 
AVALIAÇÃO EXTERNA (A3ES), cujos processos se realizam através de painéis de avaliação 
que integram peritos independentes, e incluem visitas ao estabelecimento de ensino e a 
audição dos representantes dos seus corpos, entidades externas e associações profissionais 
e outras. Envolvem a análise do relatório de auto-avaliação, a visita ao estabelecimento de 
ensino e a recolha e análise dos dados e da informação complementar necessária à avaliação 

da instituição ou de uma sua actividade nuclear, tendo em vista a emissão de uma 

declaração sobre a sua qualidade. 
 
ACREDITAÇÃO é o procedimento pelo qual a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior verifica e reconhece formalmente que determinados ciclos de estudos, ou 
determinada instituição de ensino superior, reúnem as condições de organização e 
apresentam os padrões de qualidade de desempenho exigidos para essa acreditação. 

 
AUDITORIA INSTITUCIONAL é o processo de avaliação externa para verificar se o sistema 
interno de garantia da qualidade da instituição está em conformidade com os objectivos 
enunciados, e se é eficaz e adequado ao seu propósito. A auditoria não se debruça sobre 
objectivos ou resultados operacionais, enquanto tais, mas avalia os procedimentos utilizados 
pela instituição para gerir e melhorar a qualidade do seu ensino e demais actividades. 

http://www.a3es.pt/pt/avaliacao-e-acreditacao/quadro-normativo/regulamento-dos-procedimentos-de-avaliacao-e-de-acreditacao
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A avaliação e acreditação A3ES está baseada nos princípios de melhoria do Modelo de 

excelência EFQM (European Foundation for Quality Management)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Quais os benefícios da gestão integrada da norma ISO 9001 e o Sistema de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior:  
• Visão integrada por processos, visando a melhoria contínua do serviço prestado pelas 

Instituições de Ensino Superior 
• Partilha de recursos entre as Equipa Gestão de Processos de Qualidade e Equipa 

Avaliadora A3ES 
• Maximizar a introdução das melhorias necessárias ao nível do Sistema Qualidade e 

nos resultados da avaliação das Instituições e suas Escolas  
 
 

Algumas INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR JÁ CERTIFICADAS segundo a ISO 
9001:2008 Qualidade: 
 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA DE OLIVEIRA DE 
AZEMÉIS - AVEIRO 
Âmbito: Ensino Superior de Enfermagem e Formação Contínua. 
 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - LISBOA 
Âmbito: Ensino Superior de Saúde. 
 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE SANTARÉM – INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM  
Âmbito: Ensino Superior de Saúde. 
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ENTA-ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES 
Âmbito: Concepção e fornecimento de serviços de formação 

 
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE FELGUEIRAS DO INSTITUTO 

POLITÉCNICO DO PORTO 
Âmbito: Ensino superior politécnico 
 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 
Âmbito: Realização dos processos de gestão, de avaliação e melhoria e dos serviços de 
recursos humanos, académicos e de acção social, e órgãos e serviços de apoio à gestão 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA 
Âmbito: Prestação de serviços de gestão de recursos humanos, processos jurídicos, 
contabilidade, divulgação institucional, gestão de empreitadas, protocolos institucionais e 
projectos internacionais 
 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 
Âmbito: Processos relacionados com a formação, a investigação e o desenvolvimento 

científico e tecnológico designadamente: Oferta formativa e actividade curricular de todos os 

cursos conferentes de grau; Serviços prestados à comunidade (laboratórios da ESTG e 
ESAE); Apoio à gestão de projectos; Serviços de alojamento e refeições disponibilizados pela 
Acção Social 
 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA 

Âmbito: Representação nacional e internacional das actividades desenvolvidas pelo Instituto, 
apoio ao Aluno e Empreendedorismo, serviços técnicos de gestão dos sistemas de 
informação, comunicação e manutenção de infra-estruturas, serviços administrativos e 
financeiros de apoio à contratação de bens e serviços e gestão de recursos humanos, 
projectos de investimento e financiamento. 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA 

Âmbito: Prestação de serviços no âmbito dos processos: Conselho Científico; Conselho 
Pedagógico; Serviços da Presidência; GAQE; DSA; DSFP; UP; DSRH; GEP; GAA e GMIVA. 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTATÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
NOVA DE LISBOA 

Âmbito: Prestação de serviços aos alunos e apoio à realização dos Cursos do ISEGIUNL 
 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE VISEU 
Âmbito: Gestão dos Recursos Humanos, Gestão das Infra-estruturas e Ambiente de 
Trabalho, Gestão do Aprovisionamento, Gestão da Cooperação Institucional Internacional, 
Gestão da Divulgação, Imagem e Eventos, Gestão da Assessoria, Publicações e Orientação 
Vocacional, Gestão dos Serviços Informáticos, Prestação de Apoio Jurídico e Emissão de 
Cartas de Curso, no âmbito dos Serviços Centrais disponibilizados pelo ISPV. 

 
PPFMNS-ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SANTA MARIA PORTO 
Âmbito: Concepção, desenvolvimento e prestação do ensino de enfermagem ao nível da 
licenciatura em enfermagem, cursos de pós-licenciatura de especialização em enfermagem, 
pós-graduações em enfermagem e cursos de curta duração. 
 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

Âmbito: Controlo de Recursos Humanos, Financeiros, Académicos e Relações Internacionais; 
Gestão e Controlo de Edifícios, Equipamentos, Infra-Estruturas e Espaços Abertos à 
Comunidade; Gestão de Transferências do Conhecimento na UC. 

Notas: Foi a primeira Universidade, e dos primeiros organismos da administração pública 
portuguesa, a obter esta certificação. O projecto está a ser estendido às Faculdades e aos 
restantes sectores da administração. 
 

DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR – DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO 
ESTUDANTE (DSAE): 
Âmbito: O Sistema de Gestão da Qualidade da Direcção de Serviços de Apoio ao Estudante 
da Direcção Geral do Ensino Superior.  
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ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE D. ANA GUEDES 

Âmbito: O Ensino Superior da Enfermagem 
 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO – GUARDA 
Âmbito: O Ensino Superior Politécnico 
 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA (IPL) 
Âmbito: Representação nacional e internacional das actividades desenvolvidas pelo Instituto, 
serviços administrativos de apoio à contratação de bens e serviços e gestão de recursos 
humanos e apoio técnico e logístico às Unidades Orgânicas que pertencem ao Instituto.   

 
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO 
Foi a primeira instituição portuguesa de ensino superior a implementar um sistema de gestão 
da qualidade de acordo com a Norma: ISO 9001:2000 e a adoptar uma política ambiental. 
Âmbito: Serviços centrais do IPP e duas das suas escolas, o Instituto Superior de Engenharia 
e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras. 
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