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Quadro normativo  

• DL 74/2006, 24 de mar. (aprova o regime jurídico dos graus e diplomas do ES, 

revisto e alterado pelos DL 107/2008, DL 230/2009, DL 115/2013 e DL 63/2016) 

• Lei 38/2007, 16 de ago. (aprova o regime jurídico da avaliação da qualidade 

do ES) 

• DL 369/2007, 5 de nov. (instituiu a A3ES e aprovou os seus Estatutos) 

• Lei 62/2007, 10 de set. (regime jurídico das IES) 

• DL 206/2009, 31 de ago. (atribuição do título de especialista) 

• DL 205/2009, 31 de ago. (revê o Estatuto da Carreira Docente Universitária) 

• DL 207/2009, 31 de ago. (revê o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do ES 

Politécnico) 
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Objetivos da Avaliação 
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Art.º 5.º (Lei n.º 38/2007): 

a) Proporcionar a melhoria da qualidade das IES e dos seus CE 

b) Prestar informação fundamentada e transparente aos interessados e à 

sociedade em geral sobre o desempenho das IES 

c) Desenvolver uma cultura institucional de garantia da qualidade  

 

Art.º 6.º (Lei n.º 38/2007): 

1) A avaliação visa a garantia do cumprimento dos requisitos mínimos 

necessários ao reconhecimento oficial das IES e dos seus CE 

conferentes de grau académico; 

2) A acreditação das IES e dos seus CE é realizada com base na 

avaliação da qualidade. 
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Motivos para o surgimento da A3ES 

• Crescimento do ES em Portugal nas últimas décadas 

• Fraca capacidade reguladora do Estado 

• Excesso de capacidade instalada 

• Ausência de resultados do sistema de avaliação anterior 

• Deficiente apreensão das diferentes missões de cada uma das 

componentes do sistema 

• Dificuldades de financiamento 

• Baixa competitividade internacional  
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Organograma da A3ES 

Principais Caraterísticas da A3ES 

• Independência; 

• Induzido pela autoreflexão das IES; 

• Internacional; 

• Suportada pela investigação; 

• Suportada digitalmente por plataformas on-line. 
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Missão e Objetivos  da A3ES 

A missão da A3ES consiste em garantir a qualidade do ES em Portugal, 

através da avaliação e acreditação das IES e dos seus CE, bem como 

no desempenho das funções inerentes à inserção de Portugal no 

sistema europeu de garantia da qualidade do ES. 
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Objetivo primordial: proporcionar a melhoria da qualidade do desempenho das 

IES e dos seus CE e garantir o cumprimento dos requisitos básicos do seu 

reconhecimento oficial. 

 

Os objetivos da Agência são prosseguidos através da avaliação e da 

acreditação das IES e dos seus CE e, por meio destas, da promoção de uma 

cultura institucional interna de garantia da qualidade. 
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Política de Qualidade da A3ES 

• Cumprimento das suas ações com as normas e orientações europeias e 

legislação nacional relevante; 

• Preocupação permanente com a transparência de todas as atividades 

desenvolvidas; 

• Estabelecimento de mecanismos de prestação de contas; 

• Adoção de um Código de Ética para todos os membros da Agência; 

• Desenvolvimento de uma cultura de qualidade em todos os seus membros e 

colaboradores; 

• Estabelecimento de mecanismos de monitorização e melhoria contínua das 

suas atividades; 

• Avaliação externa periódica da Agência. 
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ENQA is an umbrella organisation which represents quality assurance organisations from 

the European Higher Education Area (EHEA) member states. ENQA promotes European co-

operation in the field of quality assurance in higher education and disseminates information 

and expertise among its members and towards stakeholders in order to develop and share 
good practice and to foster the European dimension of quality assurance. 



Armando Pires ASIBEI_Rio_2018 

EQAR is the EHEA’s official register of QAAs, 

listing those that substantially comply with the 

ESG. 
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Objectives 

•promote student mobility by providing a basis for the increase of trust among HEI; 

•reduce opportunities for “accreditation mills” to gain credibility; 

•provide a basis for governments to authorise HEI to choose any agency from the Register, if 

that is compatible with national arrangements; 

•provide a means for HEI to choose between different agencies, if that is compatible with 

national arrangements; 

•serve as an instrument to improve the quality of agencies and to promote mutual trust among 

them. 
EQAR's Founders: the E4 Group (launched EQAR in 2008)  

The European framework for quality assurance was developed and established by the main 

stakeholder organisations in the field, gathered in the E4 Group: 
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Atividades da A3ES 

• Definir e aplicar os padrões de qualidade do sistema; 

• Promover a divulgação pública dos resultados da avaliação e da acreditação; 

• Promover a internacionalização do sistema de ES português; 

• Proporcionar ao Estado conhecimentos especializados em matéria de GQ do ES; 

• Realizar estudos e pareceres, quer por iniciativa própria, quer a solicitação do Estado; 

• Coordenar as atividades de avaliação e acreditação em Portugal com instituições e 

mecanismos de avaliação internacional; 

• Participar no sistema europeu de garantia de qualidade - EQAR; 

• Avaliar e acreditar ciclos de estudos e instituições de ES; 

• Acreditação preliminar de todos os ciclos de estudo (CE) em funcionamento; 

• Acreditação prévia de novos CE; 

• Acreditação de todos os CE em funcionamento (ciclo de cinco anos); 

• Acreditação institucional (ciclo de um ano); 

• Auditoria e Acreditação de Sistemas Internos de Garantia de Qualidade. 
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Parâmetros de Acreditação 

• Objetivos do ciclo de estudos; 

• Estrutura curricular e programa de estudos; 

• Pessoal Docente; 

• Investigação e/ou atividades de desenvolvimento profissional; 

• Ambiente de ensino/aprendizagem; 

• Recursos materiais; 

• Mecanismos de garantia da qualidade. 
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GUIÕES E PROCEDIMENTOS 

• Acreditação Prévia de Novos CE 

• Avaliação/Acreditação de CE em 

Funcionamento 

• Pedido Especial de Renovação da 

Acreditação de CE Não-Alinhados 

(PERA) 

• Auditoria de Sistemas Internos de 

Garantia da Qualidade 

• Avaliação/Acreditação Institucional 

Avaliação/Acreditação de Ciclos de 

Estudos em Funcionamento 

• Avaliação/Acreditação de CE em 

Funcionamento (AACEF) - Ensino 

Politécnico AACEF 2012 2013 Poli PT.pdf 

• Avaliação/Acreditação de CE em 

Funcionamento (AACEF) - Ensino 

Universitário AACEF 2012 2013 Univ Pt.pdf 

• Autoavaliação de CE em Funcionamento 

(ACEF) Guião ACEF 2014 2015.pdf 

• Autoavaliação de CE em Funcionamento 

2017- 2022 Guião ACEF 2017-2022.pdf 

http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/acreditacao-previa-de-novos-ciclos-de-estudos
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/acreditacao-previa-de-novos-ciclos-de-estudos
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/avaliacao/acreditacao-de-ciclos-de-estudos-em-funcionamento
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/avaliacao/acreditacao-de-ciclos-de-estudos-em-funcionamento
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/avaliacao/acreditacao-de-ciclos-de-estudos-em-funcionamento
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/avaliacao/acreditacao-de-ciclos-de-estudos-em-funcionamento
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/pedido-especial-de-renovacao-da-acreditacao-de-ciclos-de-estudos-nao-alinhados-pe
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/pedido-especial-de-renovacao-da-acreditacao-de-ciclos-de-estudos-nao-alinhados-pe
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/pedido-especial-de-renovacao-da-acreditacao-de-ciclos-de-estudos-nao-alinhados-pe
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/pedido-especial-de-renovacao-da-acreditacao-de-ciclos-de-estudos-nao-alinhados-pe
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/pedido-especial-de-renovacao-da-acreditacao-de-ciclos-de-estudos-nao-alinhados-pe
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/pedido-especial-de-renovacao-da-acreditacao-de-ciclos-de-estudos-nao-alinhados-pe
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/pedido-especial-de-renovacao-da-acreditacao-de-ciclos-de-estudos-nao-alinhados-pe
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/auditoria-de-sistemas-internos-de-garantia-da-qualidade
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/auditoria-de-sistemas-internos-de-garantia-da-qualidade
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/avaliacao-institucional
http://a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/guioes-e-procedimentos/avaliacao-institucional
http://a3es.pt/sites/default/files/AACEF_2012_2013_PT_Poli.pdf
http://a3es.pt/sites/default/files/AACEF_2012_2013_PT_Poli.pdf
http://a3es.pt/sites/default/files/AACEF_2012_2013_Pt_Univ.pdf
http://a3es.pt/sites/default/files/AACEF_2012_2013_Pt_Univ.pdf
http://a3es.pt/sites/default/files/Gui%C3%A3o_ACEF_2014_2015_Univ_Polit_PT.pdf
http://a3es.pt/sites/default/files/Gui%C3%A3o_ACEF_2014_2015_Univ_Polit_PT.pdf
http://a3es.pt/sites/default/files/Gui%C3%A3o ACEF 2017-2022_Dez.2017_final.pdf
http://a3es.pt/sites/default/files/Gui%C3%A3o ACEF 2017-2022_Dez.2017_final.pdf
http://a3es.pt/sites/default/files/Gui%C3%A3o ACEF 2017-2022_Dez.2017_final.pdf
http://a3es.pt/sites/default/files/Gui%C3%A3o ACEF 2017-2022_Dez.2017_final.pdf


Armando Pires ASIBEI_Rio_2018 13 

Acreditação dos CE 

Resultados possíveis: 

• Acreditado 

• Por 6 anos, com ou sem condições a cumprir de imediato,  

• Por 3 anos, com ou sem condições a cumprir de imediato 

• Por 2 anos, com ou sem condições a cumprir de imediato e/ou a 3 anos 

• Por 1 ano, com ou sem condições a cumprir de imediato e/ou a 2 anos 

e/ou a 3 anos 

 

• Não acreditado 
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Tópicos para reflexão: 

• Necessidade de Sistemas Internos de Garantia da Qualidade ao nível das IES 

• Avaliação/acreditação obrigatória (básica ?) de CE e IES por entidade 
independente, certificada e reconhecida internacionalmente – exigência do 
Estado e da Sociedade 

• Selos de qualidade (adicional ?) para formações em diferentes áreas (e.g. 
engenharia) asseguradas por entidades com reconhecimento internacional 

• Tarefas independentes nos processos de avaliação/acreditação ou existirá 
vantagem na articulação de atividades? 



Obrigado! 
Gracias! 

Thank you! 

Armando Pires 
armando.pires@estsetubal.ips.pt 
armando.pires@a3es.pt  
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