
BALANÇO DA QUALIDADE 

GMS-
04/01 

Rev. 3 / 
2017.03.31 

Págª 1 de 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANÇO DA QUALIDADE 

Escola Superior de Desporto e Lazer 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR (GQ):  Jorge Dantas  

Data: 
 

  15 janeiro 2019  

 
 
 
 

APROVADO POR 
(Direção): 

Luis Paulo Rodrigues 
   

Data: 
 

  15 janeiro 2019  



BALANÇO DA QUALIDADE 

GMS-
04/01 

Rev. 3 / 
2017.03.31 

Págª 2 de 25 

 

 

 
 

 

INDICE 
 

 
 Pág 

1. Adequação da Política da Qualidade à UO ................................................................................... 3 

2. Desempenho dos Objetivos Estratégicos e Operacionais definidos no âmbito dos Processos ……………… 4 

3. Desempenho dos Processos (resultado de indicadores) …………………………………………………………………. 5 

4. Acompanhamento das Ações do Balanço anterior e concretização dos Planos de Melhoria ……………... 12 

5. Evolução da Oferta Formativa e Desempenho dos Cursos (Planos de Melhoria, Indicadores) …………... 13 

6. Análise de Ocorrências (análise de principais causas, tendências) …………………………………………………… 15 

7. Auditorias ao Sistema (e outras avaliações) ………………………………………………………………………………… 16 

8. Avaliação de Fornecedores (se aplicável) ......................................................................................... 18 

9. Auscultação e Avaliação da Satisfação (estudantes, colaboradores, diplomados, entidades externas)…. 18 

10. Evolução de nº de Colaboradores, qualificação e concretização do Plano de Formação …………………… 18 

11. Impacto de alterações na Legislação, Regulamentação e Normas …................................................... 19 

12. Contexto da Organização e Pensamento baseado no Risco ………………………………………………………….. 19 

13. Definição de Ações (recursos, prazos, metas) ................................................................................. 23 

14. Anexos ........................................................................................................................................ 25 



BALANÇO DA QUALIDADE 

GMS-
04/01 

Rev. 3 / 
2017.03.31 

Págª 3 de 25 

 

 

 
 
 

1. Adequação da Política da Qualidade à UO/UF 
 

O Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade (SGGQ) constitui um elemento essencial à 

promoção da qualidade da ação do IPVC na concretização da sua missão: “a criação e gestão do 

conhecimento e da cultura, através de um processo de ensino/aprendizagem, de qualidade e 

acreditado, centrado no estudante, e de investigação, de transferência de tecnologia e de 

conhecimento, em interação com o tecido social”. 

O SGGQ constitui igualmente um instrumento para concretizar o imperativo de tornar o IPVC um 

todo e não um somatório de várias partes (Unidades Orgânicas) no que concerne à sua estrutura 

organizacional. 

Na ESDL-IPVC, e desde a sua criação (2011), que o SGGQ tem sido progressivamente instituí- 

do, sendo que este ano de 2018, é o sexto ano onde todos os indicadores referentes aos processos 

foram monitorizados. Deste modo existe a possibilidade de comparar os valores obtidos com os 

dos anos transatos, apesar do aumento contínuo da comunidade académica nos últimos anos. 

Também permite verificar a existência do envolvimento dos intervenientes dos processos contri- 

buindo para um Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade cada vez mais consistente e sólido, 

como mais um fator de desenvolvimento da ESDL. 
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2. Desempenho dos Objetivos Estratégicos e Operacionais definidos no âmbito dos Processos 
 

 

PE - Eixo 1_Educação Ensino e Formação 

Objetivo da 
Qualidade 

Ações Subações Prazo Responsável Indicadores Meta 
Resultados anteriores 
(se aplicável) e Atual 

Tendência 

 E1_OE1_OO1_A1 
Avaliação da 
oferta formativa 
segundo os 
padrões da 
qualidade em 
uso nas agências 
nacionais e 

internacionais. 
1 

 

 
3. Diagnóstico do que acredita- 
ções/reconhecimentos institu- 
cionais (incluindo ranking) já 
existentes e oportunidades de 
novas avaliações externas; 

 
 
 
 
Março 2017 

 
 

 
Ana Sofia Rodrigues; 

Arlete Carvalho; Ana 
Paula Vale; Joao Vieito 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

 
 

 
Em curso - reconhecimento dos 
Cursos ESDL (treinadores) e da ESA 
(EV) 

 
 



  

E1_OE1_OO1_A2 
Análise da ofer- 
ta formativa 
para aumentar a 
atratividade 

 

 
2. Procura do curso (OCUPAÇÃO 
TOTAL= matriculados/vagas) 

  
 

GAQ/OBS 

 
Matriculados Totais 

CTeSP – 70% 
Lic – 100% 
Mest – 42% 

 

CTeSP – 60% 

Lic - 80% 
Mest – 50% 

 

 
Lic – 100% 

Mest – 52% % 

 


 

E1_OE1_OO1 
Monitorizar a 
oferta formati- 
va e os proces- 
sos de forma- 
ção numa 
atitude institu- 
cional de auto- 
avaliação 

E1_OE1_OO1_A3 
Análise proces- 
sos formativos 
tornando-os + 
aplicados, úteis, 
facilitadores da 
integração no 
tecido social, no 
mundo empresa- 
rial e no traba- 
lho. 

1. Identificar o número de 
CURSOS DO QUE PROMOVEM A 
INTEGRAÇÃO DOS ESTUDANTES 
ATRAVÉS DE ESTÁ- 
GIOS/PROJETOS em contexto de 
trabalho 

 

 
julho de 

2017 

 
 
 
 

 
Pedro Bezerra 

 

CTeSP 100% 
 

Lic 100% 
 

Mestrados 100% 

 

Lic 60% 
 

Mest 30% 
 

Geral 40% 

Licenciatura 73,1% 
 
Mestrados 64% 

 
Geral 15,8% 

 


2. Introduzir nos cursos práticas 
facilitadores da integração dos 
estudantes no mundo empresa- 
rial e do trabalho 

 

Fevereiro 

de 2017 

Taxa de EMPREGABILI- 
DADE 

Lic – 93% 
Mest – 100% 

 
>Média 

nacional de 
diplomados 

  



 Não atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 
 Atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 
 Indicador que exige especial atenção; meta no limite. 
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3. Desempenho dos Processos (resultado de indicadores) 
 

3.1 Processos de Gestão Estratégica 

Criação e Estruturação de Cursos 

No ano de 2013 a proposta, ao CTC e ao Presidente do IPVC, de criação de um Mestrado em Atividades de Fitness foi aprovada. Assim também 

aconteceu com a proposta de reestruturação da Licenciatura em Desporto e Lazer, que abrangeu os 3 anos da mesma. Nesse ano, tanto a Licenciatura 

em Desporto e Lazer, como o Mestrado em Atividades de Fitness, foram alvo de avaliação pela comissão de avaliação da A3ES, tendo ambos sido 

acreditados por um período de seis anos. 

No decorrer do ano de 2014 foi apresentada a proposta de criação de um novo curso de Mestrado em Desporto Natureza e dois novos cursos, dois 

cursos de média duração (CTeSP), Treino Desportivo e Trabalho em Altura e Acesso por Cordas, tendo sido seguidos os procedimentos estipulados. A 

decisão final sobre a acreditação deste último mestrado ocorreu em Março de 2015 com a acreditação por 6 anos. 

Em 2015 foi apresentada a proposta de criação de um novo curso de Mestrado em Treino Desportivo, que foi aprovado pela A3ES por seis anos, e 

iniciou funcionamento em 2016/17 

No ano de 2017 foi realizada a Restruturação do curso de Mestrado em Atividades de Fitness da ESDL, aprovado na reunião do CTC de 8 de março. 
 

 

Processo / 
Subprocesso 

 
Indicador 

 
Fórmula de Cálculo 

 

Fonte de 
Dados 

 
Periodicidade 

 
Meta 

Resultados anteriores 

(se aplicável) e Atual 

 
Conclusão 

 

Responsável 
de Dados 

 
Tendência 

 

GE-CRC 

% Reestruturação dos 
Cursos em Funcionamento: 
CTeSP, 1º e 2º Ciclo apro- 
vadas 

Nº Cursos Reestrutu- 
rados/Nº de propostas 
de reestruturação 

CTC AC 

GD 

Anual- 31 de- 

zembro 2017 

 

100% 

Propostas e aprovadas em CTC Restru- 

turação de duas licenciaturas. 

Aguarda aprovação da DGES 

 

Meta atingida 

 



 Não atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 

 Atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 
 Indicador que exige especial atenção; meta no limite. 
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Cooperação Internacional 

 

A mobilidade referente ao processo Cooperação Internacional traduziu-se no envio de nove alunos da ESDL-IPVC para instituições de ensino estran- 

geiras, o que representa uma evolução negativa, pois no ano anterior existiram treze alunos em mobilidade, no entanto comparando com o ano de 2016, 

existiu uma evolução, pois nesse ano tinham realizado essa mobilidade sete alunos e em 2015 apenas quatro alunos. Um aspeto menos positivo está 

ligado com o fato de termos recebido apenas um aluno, o mesmo que no ano anterior, o que à dois anos, que não havíamos recebido qualquer aluno. 

Também no que respeita à mobilidade docente existiram cinco docentes em mobilidade, melhor que os quatro docentes do ano anterior e duplicando o 

que havia acontecido em 2016. 

 

3.2 Processos de Cadeia de Valor 

Formação 

 

No que respeita ao processo central, a Formação, podemos dizer que os indicadores relativamente à ESDL apresentam uma taxa de cumprimento ele- 

vada, com onze das doze metas a serem atingidas, no entanto, no ano anterior todas as metas haviam ser alcançadas. Este resultado é tanto mais 

importante quanto a ESDL tem um corpo docente a tempo parcial e uma parte significativa dos docentes a tempo inteiro em processo de contratação 

na Bolsa de Recrutamento. Todos os constrangimentos inerentes a esse processo de contratação docente (tardio, demora nas credenciais de acesso a 

plataformas, docentes com contrato semestral em UCs anuais, entre outras) podem levar a incumprimentos ou desresponsabilização. Contudo, o 

profissionalismo, dedicação e motivação, levaram à superação das dificuldades e ao alcance das metas definidas, não só neste processo como noutros 

inerentes à atividade docente. Importa também realçar o excelente trabalho dos coordenadores de curso na superação dos constrangimentos atrás 

referidos. A taxa de conclusão de curso, embora tenha atingido a meta definida pela licenciatura, tal não aconteceu no CTeSP. Assim, é entendimento 

que terão de ser realizados esforços para que a meta volte a ser alcançada no próximo ano. 
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Processo / 

Subprocesso 
Indicador Fórmula de Cálculo Fonte de Dados Periodicidade Meta 

Resultados anteriores 

(se aplicável) e Atual 
Conclusão Responsável de Dados Tendência 

   

F
O

R
 

Calendarização das 

avaliações (exames) - 

cumprimento do 

prazo estipulado 

 
(n.º calendários efetuados 

no prazo/n.º total calendá- 

rios previstos)*100 

 
 

Direção/ Coordenação de 

Curso 

 

 
semestral 

 

 
100% 

2017: 100% 
S1 – 100% 

S2 – 100% 

2018:100% 
S1 – 100% 

S2 - 100% 

 

 
Meta atingida 

 
 

Direção/ Coordenação de 

Curso 


     2017: 100%    

     S1 – 100%    

Criação/atualização 

dos programas 

(n.º programas efetua- 

dos/n.º total de programas 

previstos )*100 

 
Coordenador de Curso 

 
semestral 

 
100% 

S2 – 100 % 

 

 
2018:100% 

 
Meta atingida 

 
Coordenador de Curso 

     S1 – 100%    

     S2 - 100%    

     2017: 100%    
     S1 – 100%    

Taxa de disponibiliza- 

ção dos sumários 

(n.º sumários efetuados/n.º 

total sumários previs- 

tos)*100 

 

Gestão Plataforma ON:IPVC 
 

semestral 

 

100% 
S2 – 100% 

 
2018: 100% 

 

Meta atingida 
Gestão Plataforma 

ON:IPVC 


     S1 – 100%    

     S2 - 100%    

     2017: 100%   



     S1 – 100%   

Taxa de lançamento (n.º de avaliações lança-    S2 – 100%   

das classificações 

finais das UCs 

das/n.º total de avaliações 

previstas)*100 

Serviços Académicos semestral 100%  

2018: 100% 

S1 – 100% 

Meta atingida Serviços Académicos 

     S2 - 100%   

Taxa de lançamento 
    2017:100% 

S1 – 100% 

S2 – 100% 

 
2018: 100% 
S1 – 100% 

S2 - 100% 

  

da classificação (n.º de avaliações lança-      

estágios /ensinos das/n.º total de avaliações Serviços Académicos semestral 100% Meta atingida Serviços Académicos 

clínicos/IPP/projeto previstas)*100      

de dissertação       



BALANÇO DA QUALIDADE 

GMS-
04/01 

Rev. 3 / 
2017.03.31 

Págª 8 de 25 

 

 

 
Processo / 

Subprocesso 
Indicador Fórmula de Cálculo Fonte de Dados Periodicidade Meta 

Resultados anteriores 

(se aplicável) e Atual 
Conclusão Responsável de Dados Tendência 

      2017:100%    

Taxa de lançamento 

da classificação de 
(n.º avaliações lançadas/n.º 

total de avaliações previs- 

 
 

Serviços Académicos 

 
 

semestral 

 

100% 

S1 – 100% 

S2 – 100% 
 
 

Meta atingida 

 
 

Serviços Académicos 


mobilidade tas)*100    2018:100% 
S1 – 100% 

   

     S2 - 100%    

     2017: 85,70% 
CTeSP 92,00% 

Lic. 92,09% 

   

     Mest. 73,00%    

Grau de satisfação 

relativamente ao 

curso 

 
% de respostas positivas 

 
Gestores de topo/GAQ 

 
anual 

 

70% 

2018: 93,0% 
CTeSP 97,2% 

Lic. 90,55% 

Mest. 91,50% 

 
Meta atingida 

Direção e Conselho 

Pedagógico 

     2017: 88,71% 
S1 (88,71%) 
CTeSP 93,09% 
Lic. 80,53% 
Mest. 92,50% 
S2 (88,71%) 
CTeSP 93,99% 
Lic. 89,21% 
Mest. 82,92% 

   

Grau de satisfação rel. 
aos docentes 

    2018: 93,86% 
S1 (92%) 
CTeSP 93,86% 

   

 
 

% de respostas positivas 
 

Gestores de topo/GAQ 
 

semestral 
70% Lic. 89,31%  

Meta atingida 
Direção e Conselho 

Pedagógico 

     Mest. 93,00%    

     S2 (95,71%)    

     CTeSP 96,59%    

     Lic. 95,16%    

     Mest. 95,40%    

     2017: 87,34%    

     S1 (87,8%) 
CTeSP 91,98% 

   

 

Grau de satisfação 

rel. às Ucs 

 

% de respostas positivas 

 

Gestores de topo/GAQ 

 

semestral 



70% 

Lic. 78.52% 

Mest. 93.03% 
S2 (86,183%) 
CTeSP 92.39% 

 

Meta atingida 

 
Direção e Conselho 

Pedagógico 



     Lic. 85.81% Mest. 82.30%    
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Processo / 

Subprocesso 
Indicador Fórmula de Cálculo Fonte de Dados Periodicidade Meta 

Resultados anteriores 

(se aplicável) e Atual 
Conclusão Responsável de Dados Tendência 

      2018: 92.59%    
S1 (90,27%) 

CTeSP 94,3% 

Lic. 88,72% 

Mest. 87,8% 

S2 (94,92%) 

CTeSP 96.39% 

Lic. 93,58% 
Mest. 94,80% 

     2017: 95,50%    

 

Taxa de apresenta- 

ção do relatório da 

 
(n.º de RUCs efetuados/n.º 

total de RUCs previs- 

 

 
Coordenador do curso 

 

 
semestral 

 

70% 

S1- 95% 

S2- 96% 

 

 

 
Meta atingida 

 

 
Coordenador do curso 



UC tos)*100    2018: 92,50%    

     S1 - 95%    

     S2 – 90%    

Taxa de entrega do 

relatório anual de 

curso (RAC) c) 

(n.º de RACs efetuados/n.º 

total de RACs previs- 

tos)*100 

 
Direção/CP 

 
anual 

 

100% 
2017: 100% 

2018: 100% 

  
Coordenador do curso 

 

 Taxa de conclusão de 

curso em estudantes 

regulares de Lic. e de 

Tesp 

 

% de conclusão do curso 

em N anos (N=anos de 

duração do curso) 

 
 

Direções/SAC 

 
 

anual 

 
70% 

 
2017: 86% 

2018: 64,7% 

 
 

Meta atingida 

 

Direção/Serviços Acadé- 

micos/Coordenador de 

curso 


 Não atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 
 Atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 
 Indicador que exige especial atenção; meta no limite. 
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3.3 Processos de Suporte 

Académicos 

Todos os indicadores foram atingidos. 
 

 
 

Processo / Sub- 
processo 

Indicador Fórmula de Cálculo 
Fonte de 

Dados 
Periodicidade Meta 

Resultados anteriores 
(se aplicável) e Atual 

Conclusão 
Responsável de 

Dados 
Tendência 

   
A

C
A

 

Emitir certi- 
dões/Diplomas de 
conclusão de 
unidades curricula- 
res efetuadas 

 

data de pedido/data 
emissão (por amostra- 
gem geral) 

 

 
SAC 

 

 
ANUAL 

 

5 dias 
úteis 
(100%) 

 

 
100% 

 

 
Meta atingida 

 

 
SAC 

 



Disponibilizar 
conteúdos pro- 
gramáticos 

data de pedido/data dis- 
ponibilização 

 
SAC 

 
ANUAL 

8 dias 
úteis 
(100%) 

 
100% 

 
Meta atingida 

 
SAC 

Taxa de análise 
dos processos 
individuais, no 
âmbito do plano 
GRCIC 

por amostragem verificar 
a conformidade dos pro- 

cessos individu- 
ais/documentos emitidos, 

por curso 

 

 
SAC 

 

 
ANUAL 

 
 

100% 

 

 
100% 

 

 
Meta atingida 

 

 
SAC 

 



 Não atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 
 Atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 
 Indicador que exige especial atenção; meta no limite. 
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Ambiente, Higiene e Segurança 
 

No ano de 2018 não foi executado o simulacro no edifício da escola, por estar a ser ultimado o Plano de segurança interno, o qual será apresentado durante 

o mês de janeiro, e haverá um simulacro para o validar, existindo, depois mais tarde um segundo simulacro. 

Quanto aos indicadores deste processo, dois deles não foi atingido, havendo necessidade de realizar a formação em causa, no segundo caso e realização 

do simulacro, no primeiro. 
 
 

Processo / Sub- 
processo 

Indicador Fórmula de Cálculo 
Fonte de 

Dados 
Periodicidade Meta 

Resultados anteriores 
(se aplicável) e Atual 

Conclusão 
Responsável de 

Dados 
Tendência 

   
A

H
S
 

 
N.º Simulacros 

N.º Simulacros realizados, 
por ano, por UO 

Relatório 
do simula- 

cro 

 
Anual 

1 por 
ano/UF, 
por UO 

2017 – 1 
2019 - 0 

 
Meta não 
atingida 

 
GP’s 

Formação de 
primeiros 
socorros 

 
N.º de ações realizadas 

Registo de 
presenças 
e sumários 

 
Anual 

1 por ano, 
por UO/UF 

Não se efetuou em 2016 
Agendada para 20.12.2017 

 
Meta atingida 

 
GP’s 

Combate a 
incêndios 

 

N.º de ações realizadas 
Registo de 
presenças 
e sumários 

 

Anual 
1 por ano, 
por UO/UF 

Não se efetuou em 2016 
Realizou-se em 2017 

 

Meta atingida 
 

GP’s 

Formação 
especializad

a dos GP 

 

N.º de ações realizadas 
Registo de 
presenças 
e sumários 

 

Anual 
 

1 ação 
Não se realizou em 2017 e 
nem nos anos anteriores 

 

Meta não atingida 
 

GP’s 

Ação de sensi-    

 
1 por ano, 
por UO/UF 

 
Não se realizou em 2016 

Realizou-se em 2017 

  



bilização segu-  Registo de    

rança e vigi- N.º de ações a realizar presenças Anual Meta atingida GP’s 
lância das  e sumários    

instalações      

 
Recolha de 
lâmpadas , 
toners e pilhas 

 

Volume de lâmpadas , toners 
e pilhas 

Informação 
enviada 

pelos GP’s 
para o 

economato 
da ESTG 

 

 
Anual 

 

Centralizar 
a recolha 

destes 
resíduos 

Ainda não se efetuou a 
entrega na plataforma de 
recolha de resíduos (Re- 
sulima), só então será 

possível aferir resultados. 

 

 
Meta atingida 

 

 
GP’s 

 



 Não atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 
 Atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 
 Indicador que exige especial atenção; meta no limite. 
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Gestão Económica-Financeira 
 

Este processo foi implementado no ano de 2012, com a perspetiva de no primeiro semestre de 2013 ser realizada a mudança para as novas instala- 

ções, o que se verificou, sendo de 2014 o ano de continuidade e estando desde aí o processo implementado. 

Relativamente a este processo, e no que respeita a ESDL, não se verificaram nenhuma reclamação, não conformidade ou observação. 

 
 

4. Acompanhamento das Ações do Balanço anterior e concretização dos Planos de Melhoria 
 
 

PROC. SUBPRO
C. 

AÇÃO Nº/ 
DATA 

SUB-PROCESSO / ATI- 
VIDADE 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO OBJETIVO(S) DA AÇÃO ACOMP. 
SITUAÇÃO 
31/12/18 

EXPLICAÇÃO 

   
G

M
S
 

  Realizar propostas no       

1/20.12.2016 GMS sentido da simplificação do 

SGGQ 

GQ - ESDL 3 anos Simplificação do SGGQ 
È um processo 

continuo 

  Implementação de um       

 
2/20.12.2016 

 
FOR 

questionário para  as entida- 

des    que    recebem  alunos 

 
FOR 

 
1 ano 

Obtenção de informação sobre as 

entidades de acolhimento da IPP 

 
Realizado 

  para desenvolverem a IPP     

 1/5.01.2018 
FOR Criação de um formulário 

automático para o RAC 

FOR 1 ano Simplificação do SGGQ    

 Realizado         

 Em curso         

 Por realizar         

 Planeado         

          

Durante o ano de 2018 a ESDL tendo em vista a melhoria contínua dos processos da qualidade, nomeadamente no que respeita às ações propostas em 

sede própria (Reuniões do GQ), apresentou algumas propostas. Participando também de uma forma ativa na concretização da ação 2, a realização do 

questionário. 
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5. Evolução da Oferta Formativa e Desempenho dos Cursos (Planos de Melhoria, Indicadores) 
 

A oferta formativa da ESDL é constituída por um CTeSP em Treino Desportivo, uma Licencia- 

tura em Desporto e Lazer e três Mestrados, Treino Desportiva, Desporto Natureza e Atividades de 

Fitness. O ano de 2018, foi o segundo ano com toda a oferta formativa a funcionar ao mesmo 

tempo, criando novos desafios à ESDL, que através dos dados recolhidos nomeadamente pelo 

IASQE, aprecem ter sido superados. 

Falando de uma forma objetiva acerca dos cursos ministrados, e iniciando pelo CTeSP, podemos 

dizer a ocupação de 70% das vagas disponíveis é um dado revelador da procura desta segunda 

edição. 

Como também podemos verificar, todos os dados relativos ao IASQE estão acima dos 90%, sem 

excepção, o que não aconteceu no primeiro ano, com um item Satisfação com o curso do 2º 

semestre com 83.3%.  

No que respeita à licenciatura, importa referir que avaliação realizada foi muito positiva, tendo 

sido avaliada pela agência A3ES, e aprovada por seis anos. No entanto podemos referir que entre 

os anos letivos de 2015/2016 e 2016/2017, o número de alunos manteve-se (173), no entanto no 

ano de 2018 o número subiu para 192 alunos. Estes resultados demonstram que, depois do 

crescimento no número total de alunos, começa a haver uma consolidação nesse mesmo 

crescimento. A variabilidade de alunos nos diferentes anos curriculares deve-se aos alunos que não 

conseguiram aprovação durante o ano letivo anterior. 

Também no que respeita à procura do curso, os números não apresentam variação, pois desde 

2014/2015 tem-se verificado uma estabilidade no número de alunos colocados. Existe sempre um 

maior número de alunos candidatos, mas a percentagem para o curso de Licenciatura de Desporto 

ser a primeira opção ainda é reduzida. Relativamente ao número de matriculados verifica-se que 

também começou a estabilizar e aproximou-se dos 100% no que respeita à ocupação do número 

de vagas. De salientar ainda que a nota média de entrada subiu relativamente ao ano de 2016/2017. 

No que respeita ao mestrado de Atividades de Fitness, tal como já foi referenciado ao nível da 

licenciatura, também este irá ser avaliado pela agência A3ES, pelo que mais tarde será elaborado 

um relatório mais detalhado sobre a sua situação. No entanto os resultados obtidos através do IAS- 

QE revelam que os alunos estão muito satisfeitos com os docentes, o curso e as unidades curriculares. 

Alguns dos valores obtidos (por exemplo os 99% em relação ao Índice Médio de Satisfação com os 

docentes), estarão seguramente entre os mais altos registados em todo o Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo, facto que deixa toda a comunidade ESDL extremamente orgulhosa e com a certeza que este 
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reconhecimento nos garante que o trabalho que está a ser desenvolvido é o mais correto e adequado a esta 

área de estudos. 

No mestrado em Treino Desportivo, apresenta um nível elevado de satisfação a todos os itens questionados 

pelo IASQE, com um elevado aproveitamento dos alunos. As ações de melhoria estão em curso, sendo 

dependentes na sua concretização de outras entidades externas ao IPVC. No entanto as ações para a sua 

concretizam estão plenamente documentadas. 

O mestrado de Desporto Natureza, concluiu algumas das ações de melhoria previstas, mas todas 

elas estão a ser desenvolvidas e no prazo estipulado. Também podemos referir que a taxa de 

participação no IASQE foi superior, mas ainda muito baixa no segundo semestre. Podemos ainda 

dizer que a avaliação a todos os itens é muito elevada, sendo, a título de exemplo 100% no grau 

de satisfação do curso no segundo semestre. 
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6. Análise de Ocorrências (análise de principais causas, tendências) 
 

 

 

 

22 

Agrupamentos 

Reclamação 

Sugestão 

Não Conformidade 

Observação 

PNC 

 
Reclamação 

Reclamação 

 
 
 
 
 
 

 
 

As não conformidades detetadas nas auditorias internas foram objeto de tratamento. As não conformidades e sugestões foram analisadas e as ações 

foram implementadas de acordo com a viabilidade da sua execução. 

Importa referir que alguma demora a responder prendeu-se com o fato de ter existido uma alocação dessas ações a recursos humanos que já não 

desempenham essas funções (nomeadamente a troca de responsáveis dos processos BIB e FOR), bem como a uma atribuição (automática) de 

ocorrências, não sendo visíveis nas tarefas a realizar de nenhum dos utilizadores da ESDL. Todas essas situações foram corrigidas. Importa referir, que 

apesar dessas situações não estarem disponíveis para serem tratadas na ON – IPVC, foram alvo de atenção e foram realmente tratadas. 

Ainda não se introduziram no sistema as ocorrências relativas à ultima auditoria à ESDL, que teve lugar no dia 30/11/2018, pois aguardamos o relatório. 

 

Tipo Estatística FOR ACA GSI ALI AHS GMS ASS TOTAL 

N.º Total Reclamações 1 0 1 4 0 0 1 6 

N.º Total Sugestões 0 0 0 0 0 1 0 1 

N.º Total NC 7 3 0 0 6 0 0 16 

N.º Total Observações 4 0 0 0 0 1 0 5 

Nº Total PNC         

Nº Total OCORRÊNCIAS 11 3 1 4 6 2 1 28 

N. Dias resposta Reclam. (15 d desde entrada na on.ipvc.pt) 3 0 7 6,5 0 0 15 0 

N. Total de reclamações sem resposta 0 0 1 0 0 0 0 1 

N.º Total de Correções 5 1 0 0 4 1 0 11 

N.º Total de Ações Corretivas 3 0 0 2 2 0 0 7 

N.º Total de Ações Preventivas 0 3 0 0 0 0 0 3 

Taxa de ações “fechadas” 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100%  

Taxa de ações “fechadas-eficazes” 100% 100% 0% 100% 83% 100% 100%  
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7. Auditorias ao Sistema (e outras avaliações) 

 

O cumprimento do programa de auditorias internas é garantido pelo Gabinete de Qualidade do IPVC. Ao nível da ESDL foram realizadas uma auditoria, a 

27.04.2018. 

No entanto existem duas ressalvas, os dados do primeiro quadro estão relacionados com a auditoria de 20.12.2017 e o segundo quadro com a auditoria de 

18.04.2018. No que respeita à auditoria de 30.11.2018, ainda não está espelhada neste relatório 
 

 
 

Processo - 
Subprocesso 

Relatório de Auditoria Interna FO efetivamente abertas pelo Processo  
N. Processo em ON.IPVC 

OBS NC OBS NC 

     2018/005267 

FOR 4 7 4 7 
2018/005268 
2018/005269 
2018/005270 
2018/005274 
2018/005275 
2018/005276 

     2018/005277 
2018/005278 
2018/005280 
2018/005281 

ACA 0 3 0 3 2018/005271 
2018/005272 
2018/005273 

 
GMS 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

2018/005266 

 

NOTA: indicar nº de processo das FO anuladas e das novas FO abertas. Indicar motivo de não abertura de FO. 

 

 

Foram abertas tantas ocorrências como as que estavam no relatório de auditoria. 
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Processo - 
Subprocesso 

Relatório de Auditoria Interna FO efetivamente abertas pelo Processo  
N. Processo em ON.IPVC 

OBS NC OBS NC 

     2018/005284 
2018/005285 

AHS 0 6 0 6 2018/005286 
     2018/005287 

2018/005288 
2018/005289 

 

 

NOTA: indicar nº de processo das FO anuladas e das novas FO abertas. Indicar motivo de não abertura de FO. 
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8. Avaliação de Fornecedores 

 

A avaliação de fornecedores é uma atividade realizada pelo requerente da aquisição de bens, 

serviços e empreitadas e pelo serviço de aprovisionamento/balcão único sendo, essencialmente, da 

competência do IPVC pois as aquisições encontram-se centralizadas no IPVC. 

 
9. Auscultação e Avaliação da Satisfação (estudantes, colaboradores, diplomados, entidades ex- 

ternas) 

Os colaboradores da ESDL e as suas respostas foram pela primeira vez tratadas de uma forma 

independente dos colaboradores da Escola Superior de Educação no ano de 2014. A partir do 

Observatório foram lançados questionários de avaliação da Satisfação dirigidos a estudantes e a 

colaboradores. 

Os relatórios sobre os resultados dos questionários de avaliação da qualidade de ensino, produzi- 

dos pelo Gabinete da Qualidade e Observatório, foram analisados pela Direção da ESDL e foram 

divulgados aos Presidente do Conselho Pedagógico e coordenadores de curso, para serem objeto 

de discussão e análise. 

No que diz respeito aos Conceitos e opiniões sobre os docentes os resultados são positivos, sendo 

todos os professores avaliados positivamente, sendo em 2018 esse nível de satisfação de 95% no 

CTESP, 92% na licenciatura e 94% nos Mestrados, sendo que em 2017 esse nível de satisfação de 

93,5% no CTESP, 84,8% na licenciatura e 87,7% nos Mestrados, podemos dizem que nos 

parâmetros analisados, todos os resultados apresentaram uma evolução positiva. 

O grau de satisfação dos alunos relativamente aos cursos apresenta também valores muito bons, 

melhorando globalmente os apresentados em 2017. Assim em 2018 no CTESP, o nível de 

satisfação foi de 97%, na licenciatura de 91% e nos mestrados de 92%, valores globalmente mais 

positivos do que os de 92% para o CTESP e para a licenciatura, e de 73% para os mestrados. 

 

10. Evolução de nº de Colaboradores, qualificação e concretização do Plano de Formação 
 

O número de colaboradores da ESDL é bastante reduzido com apenas três funcionários não do- 

centes, mantendo o número de 2017, sendo esse número de dois em 2016, e 34 colaboradores 

docentes, evoluindo dos trinta colaboradores de 2017, quando em 2016 eram apenas dezoito. A 

informação deste item está concretizada noutros pontos deste relatório, nomeadamente no 
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seguimento dos objetivos do plano estratégico. 

 

11. Impacto de alterações na Legislação, Regulamentação e Normas 
 

Para além de toda a legislação que enquadra o funcionamento do IPVC, a ESDL teve e terá em 

consideração o enquadramento legal referente à profissão de técnico de exercício físico, de diretor 

técnico e a de treinador desportivo. 

 

12. Contexto da Organização e Pensamento baseado no Risco 
 

Neste ponto pretendemos realizar uma análise do contexto organizacional da ESDL, escolhemos 

a metodologia PESTELE, numa visão a 3 anos, com os aspetos que consideramos mais relevantes. 

 

12.1 Análise de contexto organizacional ao nível da UO (PESTELE) 
 

Tendo em conta a metodologia escolhida (PESTELE), consideramos relevante para além de ou- 

tros fatores os seguintes: 
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Politico 

Legislação relativa a treinadores desportivos; 

Criação de cursos superiores de curta duração. 

 
Económico 

Orçamento de estado; 

Percentagem do orçamento para investigação. 

 
 

Social/Cultural 

Desporto como um fator de promoção social; 

Moda. 

 
Tecnológico 

Redes sociais; 

Formações Online. 

 
Ecológico 

Relação da atividade física e o lazer ativo com a natureza; 

Mobilidade ativa (modos suaves). 

 
Legislativo 

Legislação relativa a treinadores desportivos; 

Legislação relativa a técnicos de atividade física. 

 
Educacional 

Ofertas de novas formações na área do desporto e atividade física no ensino superior; 

Cursos profissionais não superiores na área do desporto e atividade física no ensino superior. 
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12.2 Compreensão de necessidades e expetativas de partes interessadas relevantes para a UO 

 
 

Existe um número significativo de organizações com tipologias muito distintas que recebem os 

alunos da ESDL, para a sua Inserção na Prática Profissional, e com os quais mantemos um diálogo 

intenso através dos cooperantes. Essas organizações vão desde associações e clubes desportivos, 

câmaras municipais, empresas ligadas ao desporto, centros de alto rendimento, ginásio entre 

outras. 

Releva-se a ligação com os clubes e associações (que solicitam palestras, formadores para os 

cursos de treinadores, etc) assim como também a nossa ligação (através dos docentes) com técnicos 

de seleções regionais e nacionais de algumas modalidades desportivas. É, também, através desta 

vertente bem como da avaliação de atletas, que é realizado o nosso apoio no desporto de alto 

rendimento. 

Também é importante salientar que somos membros fundadores da REDESP (Rede de Escolas 

com Formação em Desporto no Ensino Superior Politécnico), na qual temos um elemento na 

estrutura diretiva. 
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12.3 Identificação de Riscos e Oportunidades (SWOT) 
 
 
 
 

Pontos Fortes Pontos Fracos 







Equipa coesa; 

Forte sentido de instituição;  

Conhecimento do sistema.Legislação  

 Equipa com poucos elementos; 

 Elementos com muitas tarefas; 

 Mobilidade; 

 Falta de pessoal não docente; 

 Dificuldades de alojamento para os 
estudantes. 

SWO
T 

Oportunidades Ameaças 









Novos Cursos; 
Legislação técnicos de atividade 
física; 
Legislação treinadores desportivos. 

 Sistema da qualidade 

ainda complexo; 

 Multiplicidade de tarefas solici- 

tadas; 

 Redundância informacional de 

algumas produções documen- 

tais. 
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13. Definição de Ações (recursos, prazos, metas) 

 
 

Para o ano de 2019 a ESDL têm em vista a melhoria contínua dos processos da qualidade, nomeada- 

mente privilegiando as propostas de simplificação de processos. Abaixo apresentam-se os resultados 

das ações para 2018 e as previstas para 2019. 

Item Acção a de- 
senvolver 

Objetivo ação Prazo Prioridade Indicador Responsáveis Cor 
de 
Fase 

2017- Realizar pro- Simplificação 12 Média Menos im- Direção/GQ  

1 postas no sen- do SGGQ meses  pressos/ tare-  

 tido da simplifi-    fas  

 cação do    Direção  

 SGGQ      

        

2018- Criação de Simplificação 12 Alta Concretização Direção ESDL / 

1 formulário procedimentos meses  impresso Gestor Qualidade / 
 automático de SGGQ    Direções de Cursos 

 realização de      

 RAC      

       

       

2019-
1 

Medidas para 
incrementar a 
participação no 
IASQE 

Aumentar a 
participação no 
IASQE 

12 
meses 

Alta Concretização 
de medidas 

Direção ESDL /  

      Gestor Qualidade / 
      Direções de Cursos 

       

       

       
 

 
 

  Realizado 
 

  Em curso (já iniciou mas não terminou) 
 

  Por realizar (Não se efetuou e já terminou prazo) 
 

  Planeado (Não iniciou mas ainda está no prazo 
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Oportunidades 
 
A ESDL, tal como as outras unidades orgânicas do IPVC, identificou as oportunidades/pontos fortes a aproveitar para o desenvolvimento da sua missão, os 
quais são apresentados no quadro seguinte. Dado a sua recente implementação, e as suas caraterísticas, que já eram conhecidas e trabalhadas, estamos a 
continuar a desenvolver continuamos a desenvolver os esforço que realizávamos, mas de uma forma ainda mais assertiva, realizando intervenções direta ou 
indiretamente, nos órgão que tutelam os pontos abordados. 

 

2018               

REF/ID DATA de ENTRADA da OP OPORTUNIDADES/PONTOS FORTES a aproveitar Responsável de Controlo de OPORT PROCESSO associado 

Areas de IMPACTO, 
(Ex. Serviços, Gabinetes, 

Cursos, Orgãos, 
Infraestruturas, Areas de 

atuação do IPVC,…) 

IMPACTO (Quantitivo 
e/ou Qualitativo) 

NIVEL de 
RISCO (1-
BAIXO, 2-
MÉDIO, 3- 

ALTO) 

OPORT-02   ESDL Nova legislação regulamentar do desporto  Direção  Formação  Formação  Ambos 
2 

OPORT-03   ESDL possibilidade de formação no 3º ciclo de estudos  Direção  Formação  Formação  Ambos 
2 

 
 
Riscos 
 
Na continuidade deste ponto, também a ESDL, reconheceu alguns riscos potenciais para a sua atividade, os quais estão representados no quadro seguinte. 
Tal como referimos em cima, estamos também aqui a exercer ações de forma a minimizar os riscos desses fatores para a nossa atividade. 

 
 

2018            

  

  

  

  

REF/ID 
DATA de ENTRADA do 

RISCO 
IDENTIFICAÇÃO do RISCO 

Responsável de 
Controlo de RISCO 

PROCESSO 
associado_UO 

Areas de IMPACTO, 
(Ex. Serviços, Gabinetes, 

Cursos, Orgãos, 
Infraestruturas, Areas de 

atuação do IPVC,…) 

IMPACTO 
(Quantitivo 

e/ou 
Qualitativo) 

NÍVEL de 
RISCO 

AÇÕES de 
MITIGAÇÃO/ 
PREVENÇÃO / 
CORREÇÃO a 

IMPLEMENTAR 

PARTES ENVOLVIDAS 
nas AÇÕES 

PRAZO Implementação das 
AÇÔES 

RISCO-21 
  

ESDL - Nova legislação regulamentar do 
desporto  Direção  Formação  Formação  Ambos 

2  Membro do 
REDESP 

 IPVC/ESDL/TUTELA 
 Processo continuo 

RISCO-22 
  

ESDL - Distância ás restantes Unidade 
Orgânicas do IPVC  Direção  Vários  Formação  Ambos 

3 
Reuniões 

 IPVC/Várias 
organizações 

 Processo Continuo 

RISCO-23 
  

ESDL - Oferta de Alojamento local para 
estudantes e professores  Direção  Formação/ALO  Formação/infraestrtuturas  Ambos 

2 
 Reuniões 

 SAS/ESDL/CMM/ 
Comunidade 
envolvente  Processo continuo 
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14. Anexos 


