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DATA: 01 DE ABRIL DE 2019

RELATÓRIO DE REUNIÃO/AÇÃO

ORDEM DE TRABALHOS

1)
2)
3)
4)

Informações
Estrutura de responsabilidades e competências no SIGQ
Programação do trabalho a realizar nas UOE com o apoio técnico dos consultores
Proposta de alteração ao Programa Anual de Auditorias Internas ao SIGQ

OBJETIVO/ASSUNTO: SIGQ

INTERVENIENTES

Vice‐Presidente para a Qualidade;
Gestora da Qualidade;
Interlocutores da Qualidade;

SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

1

2

3

4

A Vice‐Presidente deu início à reunião cumprimentando os presentes e começou por informar que recebemos no passado dia 28 de março o relatório preliminar da CAE relativo ao
processo de avaliação institucional do IPC no qual consta a condição de implementação do SIGQ, informando também que este será um ponto da ordem de trabalhos do Conselho
de Gestão no dia 02 de abril.
De seguida, a Vice‐Presidente apresentou a atual proposta de estrutura de autoridade e responsabilidades definida no âmbito de atuação do SIGQ do IPC, bem como as
competências associadas a cada uma das estruturas definidas (Anexo 1). A proposta apresentada será alvo de aprovação em sede de Conselho de Gestão. Procedeu‐se de seguida a
apresentação da proposta de atribuição, aos Interlocutores da Qualidade, da coordenação dos Grupos Coordenadores de Macroprocesso, conforme já havia sido apresentado nas
reuniões de consolidação. Assim, e com base nas competências profissionais dos próprios e/ou pelas áreas de formação das UO que integram, foi proposta a seguinte distribuição:
‐ GCMP 01 – Georgina Morais;
‐ GC MP 02 – Maria do Céu Faulhaber;
‐ GC MP 03 – Marta Vasconcelos Pinto;
‐ GC MP 04 – Maria José Cunha + Carlos Dias Pereira;
‐ GC MP 05 – ESEC?
‐ GC MP 06 – Marisa Toste;
‐ GC MP 07 – Patrícia Almeida + Daniel Gomes.
Todos os interlocutores presentes aceitaram a proposta, à exceção do Prof. Rui Antunes, Interlocutor da Qualidade da ESEC, que demonstrou indisponibilidade para esta
responsabilidade, ficando, todavia, de confirmar a representação da ESEC até 6ª feira. Caso não indique ninguém para assumir o lugar de responsável do Grupo Coordenador de
MP05, este será assumido pelos Serviços Centrais.
No âmbito do ponto 3 da ordem de trabalhos foram apresentados os dois consultores contratados para apoiar as Unidades Orgânicas na implementação do SIGQ. Cada um dos
consultores será responsável por trabalhar no âmbito de um conjunto de macroprocessos, de modo a que seja possível uniformizar o tipo de documentação produzida em cada
UOE. Foi apresentada a proposta de agenda para a realização do trabalho (anexo 2), a qual será acordada diretamente com os responsáveis de GC de MP, os quais acompanharão o
trabalho realizado pelos consultores na globalidade das UOE.
Ficou acordado que o Gabinete da Qualidade irá ceder os contactos dos Interlocutores e que serão os consultores a agendar as reuniões diretamente com os próprios.
Por fim, foi dado a conhecer a proposta de alteração ao Programa Anual de Auditorias Internas. Esta alteração é consequência do atraso na produção da documentação por parte
das UOE. Para o cumprimento desta nova proposta as UOE deverão ter a sua documentação produzida, aprovada e disponibilizada no portal do SIGQ até 30 de abril. Foi referido
que as UOE deverão preencher o mapa de documentos e registos, já remetido às UOE, para que fiquem devidamente definidas as autoridades e responsabilidades por cada matéria
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documentada.
Foi ainda apresentada a 1ª edição do Boletim da Qualidade do IPC, publicação produzida pelo Gabinete da Qualidade e que será enviada à Comunidade IPC nesta data. No âmbito
da manutenção da publicação das próximas edições do Boletim da Qualidade foi colocado o desafio aos interlocutores da qualidade de serem responsáveis pelo conteúdo de uma
página. A primeira colaboração será assegurada pela Profª Georgina Morais no Boletim do mês de maio.
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Nº

AÇÕES A DESENVOLVER

RESPONSÁVEL

PRAZO

Interlocutor da
qualidade da ESEC

05 de abril

1

Indicação da substituição do Interlocutor da Qualidade para responsável do GCMP 05

2

Marcação de reuniões de trabalho nas UOE

Consultores externos

12 de abril

3

Texto para Boletim da Qualidade de maio

Prof. Georgina Morais

26 de abril

PRESENÇAS – FOLHA DE PRESENÇAS EM ANEXO
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