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Promulgação 
Capítulo 1  

Manual da Qualidade 
Organização 

O Manual da Qualidade (MQ) da ENIDH constitui um meio de apresentação da sua Política da 

Qualidade, Estrutura Organizacional e do seu Sistema de Gestão da Qualidade, definido de acordo 

com a NP EN ISO 9001. 

  

O Sistema de Gestão da Qualidade tem como principais objetivos definir as metodologias e as 

responsabilidades dos principais processos de modo a assegurar, de uma forma contínua o 

envolvimento de todos os colaboradores, a satisfação dos clientes, a identificação dos requisitos 

das partes interessadas relevantes e a melhoria da eficácia e da eficiência dos Processos. 

 

  

Os princípios inerentes à Gestão da Qualidade devem ser uma preocupação constante de todos os 

colaboradores da ENIDH, competindo aos orgãos, cumprir e fazer cumprir todas as regras 

definidas. 

  

O Presidente da ENIDH, é o principal responsável pelo Sistema, delega no Presidente do Conselho 

para a Avaliação e Qualidade as questões relativas à Qualidade e as competências necessárias 

para acompanhamento/coordenação na implementação do Sistema.  

  

Compete ao Presidente do Conselho para a Avaliação e Qualidade manter o Representante da 

Gestão informado sobre todas as questões relevantes e sobre a evolução do Sistema.  

  

O Presidente da ENIDH 

 

 

Promulgado em: 12/06/2018 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Evidenciar a Promulgação do 

Manual da Qualidade (MQ) 

 

• Apresentar a forma de Organização 

do MQ 

 

• Apresentar a forma de Gestão do 

MQ 
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Promulgação Organização 

Organização do Manual da Qualidade 
O MQ é constituído por 3 capítulos, cada um com temas específicos e independentes. É gerido 

como um único documento.  

 

O seu estado de atualização é assinalado pelo número de edição, revisão e respetiva data de 

emissão. Esta informação é incluída no rodapé do MQ. 

 

Ciclo de Emissão do Manual da Qualidade 
O ciclo de emissão do Manual da Qualidade pressupõe duas fases sequenciais: 

  

• Elaboração, que é da competência do Conselho para a Avaliação e Qualidade 

• Aprovação, que é da competência do PE. 

 

Estas fases ficam registadas no próprio documento. 

 

Em termos de gestão do Manual da Qualidade são tidas em conta as seguintes regras: 

  

A Edição corresponde ao Manual da Qualidade no seu todo; assim, todos os documentos 

(Capítulos) estão na mesma Edição; a contagem inicia-se em 1. 

 

Procede-se a uma nova Edição do MQ sempre que haja alterações de âmbito alargado com 

impacto na globalidade do Sistema de Gestão da Qualidade ou quando o nº de revisão chegar a 

10.  

  

 

Capítulo 1  

Manual da Qualidade 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Evidenciar a Promulgação do 

Manual da Qualidade (MQ) 

 

• Apresentar a forma de Organização 

do MQ 

 

• Apresentar a forma de Gestão do 

MQ 
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Promulgação Organização 

 

A versão corresponde ao Manual da Qualidade no seu todo; assim todos os documentos 

(Capítulos) estão na mesma revisão; a contagem inicia-se em 0. 

 

Procede-se a uma nova revisão sempre que haja alterações a nível do documento. 

 

 

Divulgação do Manual da Qualidade 
Os documentos são disponibilizados (Cópias Controladas) em suporte eletrónico, sendo desta 

forma assegurado o seu acesso aos utilizadores. 

 

Tendo em conta os destinatários identificados na Lista de Detentores o CAQ procede à 

divulgação dos documentos e desenvolve as seguintes tarefas: 

• Atualizar a “Lista de Controlo dos Documentos” com a data de entrada em vigor; 

• Colocar o documento na pasta disponível em rede, eliminando a versão anterior do 

documento existente, 

• Informar os destinatários da sua atualização através do envio de um email. 
  

Capítulo 1  

Manual da Qualidade 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Evidenciar a Promulgação do 

Manual da Qualidade (MQ) 

 

• Apresentar a forma de Organização 

do MQ 

 

• Apresentar a forma de Gestão do 

MQ 
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Contexto 
Estrutura  

Organizacional 

Capítulo 2  

ENIDH 

A Escola Náutica teve origem numa separação do ensino náutico realizada em 1924. Por carta de 

lei de 5 de junho de 1903, foi aprovado o plano de instrução naval. Nesta data, foram criados os 

cursos de Pilotagem e Máquinas. Estes cursos eram ministrados na Escola Auxiliar de Marinha, 

instalada na rua do Arsenal, nos edifícios que ainda hoje pertencem à Marinha. 

  

Em 1936, a Escola Náutica sofre uma reorganização a que se segue nova reestruturação em 1942 

que remodela o Ensino e simplifica os Serviços. O decreto-lei nº. 27214, de 18 de novembro de 

1936, separa a Escola Náutica da Escola Naval, transferindo-a para a Direção Geral de Marinha, 

ainda no Ministério da Marinha, tendo permanecido até 1974 sob a orientação deste Ministério.  

  

Em 5 de setembro de 1972, O Decreto n.º 348/72 aprova e coloca em funcionamento o 

regulamento da Escola Náutica Infante D. Henrique. Em 26 de outubro de 1972, a Escola Náutica 

Infante D. Henrique foi inaugurada. Neste mesmo ano, o ensino praticado na ENIDH é oficialmente 

considerado de Nível Superior. 

  

A Escola Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) é um estabelecimento de ensino superior público, 

inserido no subsistema politécnico. Por força da RCM nº 39/2006, a ENIDH transitou no ano de 

2007 da Tutela do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações para a Tutela do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Também no ano de 2007, transitou para o 

regime jurídico definido no Decreto-Lei nº 16/2002, de 29 de janeiro, que visava aplicar o estatuto 

e autonomia dos estabelecimentos de ensino superior politécnicos (Lei n.º 54/90, de 5 de 

setembro) com a aplicação dos Estatutos homologados, em 18 de junho de 2004, pelo Despacho 

Normativo nº 29/2004.  

  

Em 10 de setembro de 2007 foi aprovada, na Assembleia da República, a Lei n.º 62/2007, que 

estabelece um novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES). Na sequência 

desse diploma a ENIDH procedeu à conformação dos seus estatutos, que foram homologados 

pelo Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior através do Despacho Normativo n.º 

40/2008, de 18 de agosto.  

Política da 

Qualidade 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Fazer uma Apresentação do 

contexto e das partes interessadas 

 

• Fazer uma Apresentação / breve 

história da ENIDH e a sua estrutura 

organizacional 

 

•  Apresentar a Política da Qualidade 

da ENIDH 
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Contexto 
Estrutura  

Organizacional 

A ENIDH preocupa-se em conhecer as necessidades e expetativas das partes interessadas. 

As principais partes interessadas da ENIDH são: 

A identificação dos requisitos das partes interessadas e a monitorização dos mesmos está 

definida no documento  Determinação de Partes Interessadas, Riscos e Oportunidades. 

Política da 

Qualidade 

Parceiros 

Colaboradores 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Fazer uma Apresentação do 

contexto e das partes interessadas 

 

• Fazer uma Apresentação da  

estrutura organizacional 

 

• Apresentar a Política da Qualidade  

da ENIDH 

 

Fornecedores 

Capítulo 2  

ENIDH 

Entidades  

Reguladoras 

Clientes 



Direitos reservados. Propriedade da ENIDH . Qualquer cópia / impressão deste documento é considerada NÃO CONTROLADA, devendo ser confirmada a sua atualização.  

Ed. 2 / Rev. 0 (12-06-2018) 
Pág 8 

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Contexto 
Estrutura  

Organizacional 
Política da 

Qualidade 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Fazer uma Apresentação do 

contexto e das partes interessadas 

 

• Fazer uma Apresentação da  

estrutura organizacional 

 

• Apresentar a Política da Qualidade 

da ENIDH 

 

A estrutura organizacional definida nos Estatutos da Escola Náutica Infante D. Henrique é a 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na estrutura organizacional foram ainda criadas as seguintes comissões: 

• Comissão da Qualidade – na dependência de um membro do CAQ; 

• Comissão de Avaliação (SIADAP) – na dependência do Presidente da ENIDH; 

• Comissão de Segurança Marítima – na dependência do Conselho Técnico-Científico e 

do Conselho de Certificação Marítima 

 

A ENIDH definiu as Funções, nomeadamente as atribuições e perfil (incluindo os requisitos 

mínimos), de cada elemento que constituem os vários níveis hierárquicos do organigrama.  

Capítulo 2  

ENIDH 
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

O quadro seguinte demonstra a forma como estão descritas as funções da ENIDH: 

  

Contexto 
Estrutura  

Organizacional 
Política da 

Qualidade 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Fazer uma Apresentação do 

contexto e das partes interessadas 

 

• Fazer uma Apresentação da  

estrutura organizacional 

 

• Apresentar a Política da Qualidade 

da ENIDH 

 

Capítulo 2  

ENIDH 

FUNÇÕES ESPECÍFICAS Local de Descrição 

Para os órgãos  Despacho Normativo nº 40/2008 

Restantes colaboradores 

Tabela de Função (F-SRH-05). Esta tabela é objeto de revisão sempre que seja 

necessário, refletindo as alterações da Escola; as mesmas são geridas pelo SRH e 

aprovadas pelo PE. 

FUNÇÕES DA QUALIDADE  

(tarefas no âmbito da 

Qualidade) 

Tarefas  

PE (Presidente da ENIDH) 

Definir a Politica e os Objetivos do SGQ e assegurar que são compatíveis com o 

contexto e com a orientação estratégica da ENIDH; 

Promover a utilização da abordagem por processos e do pensamento baseado em 

risco, ao nível estratégico;  

Definir a estrutura organizacional e normas internas de funcionamento adequadas aos 

interesses da ENIDH; 

Assegurar a integração dos requisitos do SGQ nos processos da ENIDH; 

Assegurar a disponibilidade dos recursos indispensáveis para implementar, manter e 

melhorar o SGQ; 

Assegurar que o SGQ atinge os resultados pretendidos e que é eficaz;  

Comunicar a importância de uma gestão da qualidade eficaz e da sua conformidade 

com os requisitos do SGQ, comprometendo, orientando e apoiando as pessoas, nas 

suas áreas de atuação, para contribuírem para sua a eficácia e melhoria; 

Aprovar a documentação do SGQ; 

Assegurar a sintonia de interesses entre as várias áreas da Escola. 

Funções comuns a todos os 

Órgãos 

Identificar as necessidades de formação para os seus Colaboradores; 

Participar na reunião de revisão do sistema da qualidade; 

Participar na elaboração do Plano de Objetivos da Qualidade; 

Registo de Não Conformidades e tratamento das imputáveis à sua atividade; 

Tratamento de Ações Corretivas e Reclamações imputáveis à sua atividade; 

Cálculo e Análise dos Indicadores (relativos aos seus processos) 
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Contexto 
Estrutura  

Organizacional 
Política da 

Qualidade 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Fazer uma Apresentação do 

contexto e das partes interessadas 

 

• Fazer uma Apresentação da  

estrutura organizacional 

 

• Apresentar a Política da Qualidade 

da ENIDH 

 

  

A Política da Qualidade da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique assenta nos seguintes 

princípios fundamentais: 

 

• Formar oficiais da marinha mercante e outros quadros superiores para os setores marítimo -

portuário, logística, transportes e áreas afins, no cumprimento dos requisitos nacionais e 

internacionais, em especial da Convenção Internacional STCW; 

• Ministrar o ensino e promover a investigação nos domínios das atividades marítimas, portuárias, 

logísticas, de transportes e afins, bem como das tecnologias e das ciências do mar; 

• Promover o conhecimento, a investigação e o desenvolvimento tecnológico, nomeadamente nos 

domínios da segurança ambiental e marítima, bem como atividades relacionadas com o recreio 

náutico, tendo em conta as necessidades do País e a política definida pelo Governo para estes 

setores; 

• Contribuir para a atualização de conhecimentos e especialização dos quadros do setor marítimo -

portuário, logística, transportes e áreas afins, promovendo a formação ao longo da vida. 

• Responder com eficácia às exigências do mercado, através de soluções flexíveis, inovadoras e 

com padrões de excelência; 

• Promover o desenvolvimento profissional dos colaboradores através da formação e experiência 

adequada; 

• Construir uma imagem positiva da ENIDH. 

 

Este conjunto de princípios visa atingir a satisfação dos alunos/formandos e a melhoria contínua da 

eficácia do sistema de gestão da qualidade da ENIDH. 

  

A vertente da Qualidade passará, assim, a ser um fator positivo de diferenciação e de 

competitividade. 

Este projeto só atingirá os seus objetivos com a sensibilização e adesão de todos os colaboradores 

da Escola. 

 

Presidente da ENIDH 

27.07.2009 

Capítulo 2  

ENIDH 
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Campo de Aplicação 
 

 

O presente Manual da Qualidade aplica-se ao Sistema de Gestão da Qualidade da ENIDH, 

relativamente à “Formação de Oficiais da Marinha Mercante e Outros Quadros Superiores 

para o Setor Marítimo-Portuário e Áreas Afins.” 

 

Considera-se que não existem requisitos não aplicáveis na norma  NP EN ISO 9001. 

 

 

Planeamento e controlo de alterações ao SGQ 
 

Cada orgão é responsável por assegurar o planeamento do SGQ de forma a garantir o 

cumprimento dos princípios e procedimentos do Sistema de Gestão de Qualidade da ENIDH. 

 

Deste modo, cada direção assegura o planeamento das alterações necessárias ao SGQ 

tendo em consideração: 

• Propósito da alteração e potenciais consequências; 

• Integridade do SGQ 

• Disponibilidade de recursos; 

• Afetação ou reafectação de responsabilidades e autoridades. 

 

Para além de planear e controlar as alterações planeadas, as direções analisam as 

consequências das alterações não desejadas, empreendendo, sempre que necessário, 

ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, bem como potenciar as oportunidades e 

melhorias. 

 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Apresentar o âmbito e os requisitos 

não aplicáveis na ISO 9001  

 

• Apresentar o Modelo e os 

Processos do Sistema de Gestão 

da Qualidade da ENIDH 

 

Capítulo 3 
Sistema de Gestão Qualidade 

Apresentação do 

SGQ 

Modelo  

do SGQ 

Processos  

do SGQ 
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Estrutura da Documentação 

Capítulo 3 
Sistema de Gestão Qualidade 

1º NÍVEL Manual da Qualidade 

apresenta e descreve, em termos genéricos, o SGQ 

da Escola nomeadamente, a respetiva estrutura 

organizacional, os processos envolvidos e sua 

interação e as principais linhas de orientação 

estratégica a nível da Qualidade. 

 

2º NÍVEL Regulamentos 

estabelecem diretrizes gerais a serem observadas no 

âmbito de atividades relevantes 

 

3º NÍVEL Procedimentos 

descrevem os métodos de trabalho e os processos 

considerados no âmbito do SGQ. 

  

Apresentação do 

SGQ 

Modelo  

do SGQ 

Processos  

do SGQ 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Apresentar o âmbito e os requisitos 

não aplicáveis na ISO 9001  

 

• Apresentar o Modelo e os 

Processos do Sistema de Gestão 

da Qualidade da ENIDH 

 

4º NÍVEL Instruções 

constituem o meio de clarificar pormenores e aspetos específicos de atividades de um 

determinado processo. 

  

5º NÍVEL Formulários 

constituem matrizes de apoio ao registo dos resultados de determinadas atividades, 

evidenciando a aplicação prática, funcionamento e operacionalidade do SGQ. (É através dos 

registos que é possível dispor de elementos de avaliação do desempenho do Sistema). 
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Capítulo 3 
Sistema de Gestão Qualidade 

Apresentação do 

SGQ 

Modelo  

do SGQ 

Processos  

do SGQ 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Apresentar o âmbito e os requisitos 

não aplicáveis na ISO 9001  

 

• Apresentar o Modelo e os 

Processos do Sistema de Gestão 

da Qualidade da ENIDH 

 Gestão de Recursos 

Humanos

Controlo de Informação 

Documentada

Auditorias Internas

Gestão de Não 

Conformidades

Planeamento Estratégico

Planeamento de 

Atividades 

Escolares

Avaliação da Satisfação dos 

Alunos

AVALIAÇÃO/ 

MELHORIA

REALIZAÇÃO

PLANEAMENTO

Aquisição de Bens e 

Serviços

Matrículas e 

Inscrições

Realização de 

Cursos

Avaliação de 

Conhecimentos

Gestão de Reclamações

SUPORTE

Serviços de Apoio

Gestão de Equipamentos e 

Infraestruturas

Emissão de 

Certidões

Equivalência e 

Creditação de 

Planos de Estudo

Conceção de 

Cursos e Alterações

Ações Corretivas e/ou de 
Melhoria

Revisão do SGQ
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Planeamento Estratégico 

• Apresentação dos processos – Planeamento Os Objectivos deste Capítulo 

são: 

 

• Apresentar o âmbito e o 

Modelo do Sistema de 

Gestão da Qualidade e 

Ambiente da Chronospost 

 

• Apresentar os Processos do 

Sistema de Gestão da 

Qualidade e Ambiente da 

ENIDH 

 

 Apresentar e justificar as 

Exclusões de requisitos  

ISO 9001 e 14001  

 

Modelo  

do SGQ 

Processos  

do SGQ 

Requisitos  

não aplicáveis 

Este processo pretende assegurar que: 

• É analisado o contexto da organização, nomeadamente as questões internas e externas da 

organização; 

• São identificadas as partes interessadas e os seus requisitos relevantes para a ENIDH; 

• É definida e revista sempre que necessário a política da qualidade; 

• São definidos objetivos consistentes com a política, o contexto e orientação estratégica da ENIDH 

• São determinados os riscos e oportunidades relevantes para a ENIDH; 

• São planeadas ações para a prossecução dos objetivos estabelecidos e para o tratamento dos riscos 

e oportunidades relevantes; 

• É efetuado o acompanhamento das ações estabelecidas, assim como dos objetivos. 

Capítulo 3 
Sistema de Gestão Qualidade 

Documentação associada: 

P-CAQ-02 - Revisão do Sistema de Gestão de 

Qualidade e Objetivos  

P-PE-02  - Determinação das partes 

interessadas riscos e oportunidades 

Responsável do Processo: 

Presidente da ENIDH 

 

 

 

Apresentação do 

SGQ 

Modelo  

do SGQ 

Processos  

do SGQ 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Apresentar o âmbito e os requisitos 

não aplicáveis na ISO 9001  

 

• Apresentar o Modelo e os 

Processos do Sistema de Gestão 

da Qualidade da ENIDH 
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• Apresentação dos processos – Processos de Realização 

Planeamento de Atividades Escolares 

Este processo tem por objetivo definir a metodologia para a Planeamento das Atividades Escolares de 

forma a assegurar que: 

• Atempadamente é elaborado o calendário escolar para o período letivo subsequente, assim como os 

horários e os mapas de exames; 

• Os calendários, os horários e os mapas de exames são divulgados interna e externamente; 

• É assegurada a devida atualização dos calendários, horários e mapas de exames, 

• Estão definidas as responsabilidades por cada atividade do processo; 

• São mantidos registos. 

  

 

Aplica-se:  

• à calendarização das atividades escolares dos cursos superiores ministrados pela ENIDH  

• à calendarização dos cursos de especialização promovidos pela ENIDH  

Documentação associada: 

P-CP-01 – Planeamento de Atividades 

Responsável do Processo: Conselho Pedagógico 

 

Capítulo 3 
Sistema de Gestão Qualidade 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Apresentar o âmbito e os requisitos 

não aplicáveis na ISO 9001  

 

• Apresentar o Modelo e os 

Processos do Sistema de Gestão 

da Qualidade da ENIDH 

 

Modelo  

do SGQ 

Processos  

do SGQ 

Requisitos  

não aplicáveis 

Apresentação do 

SGQ 

Modelo  

do SGQ 

Processos  

do SGQ 
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

• Apresentação dos processos – Processos de Realização 

Conceção de novos cursos e alterações 

Este processo tem por objetivo definir a metodologia a ser utilizada na conceção de novos cursos, de 

modo a assegurar que: 

 

• Estejam definidas as atividades / regras; 

• Estejam definidas as responsabilidades; 

• Sejam mantidos registos. 

 

Aplica-se à Criação, Atualização e Operacionalização de Cursos superiores e de Especialização da 

ENIDH. 

 

Documentação associada: 

P-CTC-01 – Conceção e Desenvolvimento de Novos Cursos 

Conferentes de Grau  

P-CEFE-01 – Conceção e Desenvolvimento de Cursos de 

Especialização 

Responsável do Processo:  

CTC cursos superiores  

CEFE cursos de especialização 
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

• Apresentação dos processos – Processos de Realização 

Matrículas e Inscrições 

O processo de inscrição subdivide-se em 2 temas:  

• Inscrição nos Cursos de Especialização 

• Inscrição em Cursos Superiores 

Para o primeiro caso foi descrito um procedimento assegurando que: 

• É definida a informação para se proceder à inscrição; 

• Todas as inscrições são submetidas à aprovação do PE; 

• É assegurado o contacto com todos os candidatos aprovados; 

• É feito um controlo dos pagamentos efetuados; 

• Estão definidas as responsabilidades por cada atividade do processo; 

• São mantidos registos. 

 

A metodologia a seguir na inscrição e matrícula dos cursos superiores está descrita no regulamento R-

SACAD-01 – Regulamento geral de Matrículas e Inscrições. 

Documentação associada: 

P-SACAD-01 – Inscrição nos Cursos de Especialização  

R-SACAD-01 – Regulamento de Matrículas e Inscrições nos Ciclos de 

Estudos Conducentes aos Graus de Licenciado e Mestre 

R-EI-01 – Regulamento do Estudante Internacional 

R-PROPCS-01 – Regulamento de Pagamento de Propinas dos CS 

R-CEES-01 – Regulamento dos Regimes de Mudança de Curso, 

Transferência e Reingresso 

Responsável do Processo: 

Serviços Académicos 
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Realização de Cursos 

O processo de realização de cursos subdivide-se em 2 temas:  

• Realização de Cursos de Especialização 

• Realização de Cursos Superiores 

  

Para o primeiro caso foi descrito um procedimento assegurando que: 

• É feito um planeamento anual de cursos; 

• A proposta de curso é aprovada e autorizada; 

• Ao aluno é fornecida toda a informação sobre o curso;  

• São definidas e transmitidas as regras de avaliação e classificação dos cursos; 

• Estão definidas as responsabilidades por cada atividade do processo; 

• São mantidos registos. 

 

As regras para realização dos cursos superiores estão descritas nos regulamentos R-RGAC-01 - 

Regulamento Geral da Avaliação de Conhecimentos, R-MEST-01 – Regulamento Geral dos Mestrados e 

R-RGL01 – Regulamento Geral das Licenciaturas. 

Documentação associada: 

P-CEFE-02 – Realização de Cursos de Especialização 

R-RGAC-01 – Regulamento Geral da Avaliação de Conhecimentos 

R-MEST-01 – Regulamento Geral dos Mestrados 

R-RGL-01 – Regulamento Geral das Licenciaturas 

Responsável do Processo: 

CTC cursos superiores  

CEFE cursos de especialização 
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Avaliação de Conhecimentos 

Este processo tem como objetivo definir as regras de avaliação de conhecimentos, que no caso dos 

cursos superiores estão descritas nos Regulamento n.º 531/2011 e para os cursos de especialização 

seguem o descrito no P-CEFE-02. 

Documentação associada: 

Regulamento n.º 531/2011, de 22.09 

P-CEFE-02 – Realização de Cursos de 

Especialização 

 

Responsável do Processo: 

CTC cursos superiores  

CEFE cursos de especialização 
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Emissão de Certidões 

Este processo tem por objetivo definir a metodologia a ser utilizada na emissão de Certidões, de modo a 

assegurar que: 

 

• Está definida a informação mínima para requerimento de certidões; 

• São regularizadas as situações em dívida antes da emissão das certidões; 

• São emitidos os documentos solicitados; 

• Estão definidas as responsabilidades; 

• São mantidos registos. 

 

Aplica-se à Emissão de Certidões quer para cursos superiores quer para cursos de especialização. 

 

Documentação associada: 

P-SACAD-01 – Emissão de Certidões 

Responsável do Processo: 

Serviços Académicos 
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Equivalências e Creditação de Plano de Estudos 

Este processo tem por objetivo definir a metodologia a ser utilizada na concessão de equivalências e na 

Creditação de Planos de Estudos, de modo a assegurar que: 

 

• Está definida a informação mínima para pedido de documentos; 

• São emitidos os documentos solicitados; 

• Estão definidas as etapas necessárias para esta atividade; 

• Estão definidas as responsabilidades; 

• São mantidos registos. 

 

Aplica-se à Emissão dos seguintes documentos: 

• Creditação de Plano de Estudos; 

• Plano de Equivalência de Curso; 

• Equivalência de Disciplinas; 

• Equivalência para efeitos de Certificação. 

Documentação associada: 

P-SACAD-03 – Pedido de Equivalências e Creditação de Planos de 

Estudos 

R-CEES-01 – Regulamento de Creditação para efeitos de 

prosseguimento de Estudos Superiores 

R-UCI-01 – Regulamento de Unidades Curriculares Isoladas 

Responsável do Processo: 

Serviços Académicos 
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

• Apresentação dos processos – Processos de Suporte 

Controlo de Informação Documentada 

Este processo visa assegurar que: 

• Os documentos internos de suporte às várias atividades são adequados (controlo / aprovação do 

conteúdo) e são disponibilizados internamente nas versões atualizadas (controlo de distribuição) e 

compreende os seguintes documentos do SGQ: Manual da Qualidade, Procedimentos, 

Regulamentos, Instruções e Formulários; 

• A Escola se mantém informada e atualizada acerca da evolução dos documentos externos com 

impacto na sua atividade, como sejam, legislação, diretivas/informação do setor e Normas. 

• Estão disponíveis e atualizados os documentos necessários, quer sejam internos ou externos; 

• Os registos e dados relevantes para a implementação e gestão do Sistema estão identificados e são 

controlados; 

• A Gestão da utilização e manutenção dos Sistemas Informáticos que suportam o Sistema de 

Informação, garantindo a sua segurança e disponibilidade e a confidencialidade e integridade de 

dados. 

 

 

 

 

 

 

 

Documentação associada: 

P-CAQ-01 – Gestão de Documentos Internos 

P-PE-01 – Gestão de Documentos Externos 

I-CAQ-01 – Preparação de Documentos Internos 

P-SI-01 – Gestão do Sistema Informático 

Responsável do Processo: 

PE para os Documentos Externos 

CAQ para os Documentos Internos 

SI para os Sistemas Informáticos 
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da ENIDH 

 

• Apresentar os Processos do 

Sistema de Gestão da Qualidade 

da ENIDH 

 

• Apresentar e justificar os requisitos 

não aplicáveis na ISO 9001 
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

• Apresentação dos processos – Processos de Suporte 

Gestão de Recursos Humanos 

A Formação dos Colaboradores da ENIDH é uma das bases inerentes à gestão da qualidade no sentido 

de proporcionar níveis de qualificação, competência e motivação adequados e consequentemente a 

conformidade / melhoria dos serviços prestados, bem como assegurar a otimização dos vários 

processos. 

Este processo estabelece regras de forma a assegurar que é promovida formação necessária ao 

exercício das funções dos colaboradores, avaliada a sua eficácia e mantidos registos.  

Documentação associada: 

P-SRH-01 – Formação  

Responsável do Processo: 

Serviços de Recursos Humanos 
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

• Apresentação dos processos – Processos de Suporte 

Colocar ima 

Aquisição de Bens e Serviços 

Este processo tem como objetivo assegurar a disponibilidade de todos os bens e serviços necessários à 

prestação de serviço. 

 

No âmbito deste processo são ainda descritas as regras de Seleção e Controlo de Fornecedores, que 

tem como objetivo:  

• na fase de seleção, avaliar a capacidade e aptidão de um potencial fornecedor para cumprir os 

requisitos de qualidade da ENIDH; 

• na fase de avaliação, reavaliar o seu desempenho para confirmação de tal capacidade. 

 

São abrangidos por este processo os fornecedores que, pela importância dos seus fornecimentos, podem 

afetar a qualidade do produto / serviço da ENIDH 

Documentação associada: 

P-SAP-01 – Compra de Bens e Serviços 

I-SAP-01 – Gestão de Stocks 

Responsável do Processo: 

Serviço de Aprovisionamento e Património 
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

• Apresentação dos processos – Processos de Suporte 

Colocar ima 

Gestão de Equipamentos e Infraestruturas 

Tem como objetivo definir a metodologia relativa à manutenção dos equipamentos, por forma a assegurar 

que: 

• Os equipamentos estão devidamente identificados; 

• Estão identificadas as necessidades de manutenção preventiva de forma a garantir o funcionamento e 

a conservação dos equipamentos; 

• São desencadeadas as operações de manutenção corretiva necessárias; 

• Estão definidas as responsabilidades pelas diferentes atividades; 

• São mantidos registos das atividades. 

 

Aplica-se à Manutenção dos equipamentos/instalações considerados críticos, referidos na instrução I-

CSEG-01, e sujeitos a controlo.  

Documentação associada: 

I-CSEG-01 – Manutenção de Equipamentos 

I-CSEG-02 – Calibração de Manómetros 

Responsável do Processo: 

Comissão de Segurança 
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

• Apresentação dos processos – Processos de Suporte 

Colocar ima 

Serviços de Apoio 

Este processo visa assegurar que a ENIDH, dispõe e mantém as infraestruturas / serviços de apoio 

necessários ao aluno. Onde se inclui:  

1. Apoio Social; 

2. Gestão da Biblioteca; 

3. Relações Internacionais/Erasmus 

 

1. Apoio Social 

Tem por objetivo definir a metodologia a ser utilizada na Ação Social, de modo a assegurar que: 

• Estão definidos os apoios sociais (diretos e indiretos); 

• São definidas as regras de atribuição de bolsas; 

• Estão definidas as responsabilidades; 

• São mantidos registos. 

 

Aplica-se à atribuição de apoios sociais diretos e indiretos. Dentro do apoio social indireto, referimos 

neste procedimento a atribuição de alojamento. Para os restantes apoios procede-se de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

2. Gestão da Biblioteca 

Pretende-se atingir três objetivos: 

• Responder a necessidades concretas do utilizador no que se refere ao número de obras e período de 

empréstimo; 

• Regularizar o funcionamento da Biblioteca, tanto no que se refere à leitura de presença como em 

relação à leitura domiciliária; 

• Procurar servir todos os utilizadores da Biblioteca. 
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

• Apresentação dos processos – Processos de Suporte 

Colocar ima 

Serviços de Apoio 

3. Relações Internacionais 

 

Sendo a internacionalização um dos Eixos Estratégicos da ENIDH, pretende-se atingir os seguintes 

objetivos: 

• promover e gerir programas de mobilidade internacional 

• promover a mobilidade, a cooperação e a partilha de experiências com instituições de ensino superior 

estrangeiras 

• promover a captação de estudantes internacionais para os cursos da ENIDH 

• promover a ENIDH junto de empresas internacionais do setor marítimo-portuário, visando aumentar a 

inserção dos diplomados da Escola no mercado de trabalho a nível internacional através dos estágios 
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Documentação associada: 

P-SAS-01 – Apoio Social 

R-SAS-01 – Regulamento da Residência do SAS da 

ENIDH 

R-SDMD-01 – Gestão da Biblioteca 

Responsável do Processo: 

SAS para o apoio social 

SDMD para a Biblioteca   

SRPOP para o Relações Internacionais 

/Erasmus 
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Para a ENIDH o conhecimento e monitorização do nível de satisfação dos alunos e das suas opiniões / 

sugestões são fundamentais para a melhoria contínua do seu Sistema de Gestão da Qualidade e do 

serviço prestado 

 

Este processo é desencadeado pró-ativamente por parte da ENIDH, constituindo uma ferramenta de 

avaliação do sistema e como um meio para a evidenciar, perante todos os Colaboradores, a importância 

de desenvolver o Sistema de Gestão da Qualidade numa perspetiva de aumento da satisfação de todas 

as partes envolvidas.  

Avaliação da Satisfação dos Alunos 

Documentação associada: 

P-CAQ-07 – Avaliação da Satisfação dos Alunos 

Responsável do Processo: 

CAQ 
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Capítulo 3 
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As auditorias internas são um dos mecanismos privilegiados de avaliação e melhoria contínua do 

Sistema de Gestão da Qualidade. Este processo estabelece as diretrizes para o planeamento, condução 

e melhoria de um programa de gestão de auditorias internas. 

 

Como resultado das auditorias são identificadas oportunidades de melhoria, cuja implementação, 

seguimento e avaliação da eficácia é feita de acordo com o processo de “Ações Corretivas e Melhoria”. 

Auditorias Internas 

Documentação associada: 

P-CAQ-03 – Auditorias Internas  

Responsável do Processo: 

CAQ 
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O processo de tratamento de Não Conformidades assegura o registo, resolução e avaliação de situações 

indesejáveis ocorridas nos processos / atividades da ENIDH, detetadas internamente. 

 

É um dos principais mecanismos de avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade. 

Tratamento de Não Conformidades 

Documentação associada: 

P-CAQ-04 - Tratamento de Não Conformidades 

Responsável do Processo: 

CAQ 

Capítulo 3 
Sistema de Gestão Qualidade 

• Apresentação dos processos – Processos de Avaliação Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Apresentar o âmbito e os requisitos 

não aplicáveis na ISO 9001  

 

• Apresentar o Modelo e os 

Processos do Sistema de Gestão 

da Qualidade da ENIDH 

 

Modelo  

do SGQ 

Processos  

do SGQ 

Requisitos  

não aplicáveis 

Apresentação do 

SGQ 

Modelo  

do SGQ 

Processos  

do SGQ 

Este processo aplica-se sempre que a ENIDH receba uma reclamação / queixa por qualquer parte dos 

alunos ou 3ª partes interessadas (Pais, empresas, etc…).  

 

O processo de Tratamento de Reclamações assegura o registo, resolução e avaliação de situações 

indesejáveis detetadas, por forma a minimizar o seu prejuízo, considerando-se uma reclamação como 

sendo qualquer manifestação de insatisfação.  

 

Um eficaz tratamento de situações de reclamação permitirá minimizar todo o inconveniente da situação / 

prejuízo para com o reclamante e assim recuperar a sua confiança / satisfação e fidelização, garantindo a 

imagem e reputação da ENIDH, para além de constituir um dos principais mecanismos de avaliação do 

Sistema de Gestão da Qualidade. 

Tratamento de Reclamações 

Documentação associada: 

P-CAQ-06 - Tratamento de Reclamações 

Responsável do Processo: 

CAQ 
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As Ações Corretivas são um dos mecanismos privilegiados de melhoria contínua; têm como objetivo 

contribuir para a otimização dos processos. 

Esta otimização consegue-se através da eliminação das fontes de não conformidades, de modo a permitir 

a redução (ou até eliminação) da probabilidade de repetição de situações indesejáveis (Não 

Conformidades) as quais requerem trabalho / tempo extra para repor a conformidade do serviço. 

 

As Ações de Melhoria são outro mecanismo privilegiado de melhoria contínua, têm como objetivo 

identificar oportunidades de melhoria e de otimização dos processos. 

 

Este processo visa assegurar a implementação, acompanhamento e avaliação da eficácia das ações de 

melhoria introduzidas e manutenção dos respetivos registos. 

Ações Corretivas e Melhoria 

• Apresentação dos processos – Processos de Melhoria 

Documentação associada: 

P-CAQ-05 – Ações Corretivas e Melhoria 

Responsável do Processo: 

CAQ 

Capítulo 3 
Sistema de Gestão Qualidade 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Apresentar o âmbito e os requisitos 

não aplicáveis na ISO 9001  

 

• Apresentar o Modelo e os 

Processos do Sistema de Gestão 

da Qualidade da ENIDH 

 

Modelo  

do SGQ 

Processos  

do SGQ 

Requisitos  

não aplicáveis 

Apresentação do 

SGQ 

Modelo  

do SGQ 

Processos  

do SGQ 
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• Apresentação dos processos – Processos de Melhoria 

O processo de Revisão do Sistema funciona como uma ferramenta de reflexão, análise e avaliação global 

dos resultados da implementação dos procedimentos / processos do Sistema de Gestão da Qualidade, 

permitindo a identificação de oportunidades de melhoria. O processo “Revisão do Sistema da Qualidade” 

visa assegurar que periodicamente é efetuada uma avaliação do SGQ, no sentido de ser garantida a sua 

adequabilidade, adaptabilidade e eficácia permanentes.  

 

A revisão é efetuada em reunião com os principais responsáveis da Escola, para a qual é levada toda a 

informação relativa ao desempenho dos processos do SGQ (sempre que possível quantificada através 

dos indicadores de gestão referidos nos respetivos procedimentos) e como principais saídas tem-se: 

• a identificação da necessidade de meios materiais e humanos; 

• a identificação de oportunidades de melhoria, melhoria do serviço e processos; 

• Quaisquer necessidades de alteração ao SGQ. 

Revisão do Sistema 

Documentação associada: 

P-CAQ-02 – Revisão do Sistema da Qualidade  

Responsável do Processo: 

Presidente da ENIDH 

Capítulo 3 
Sistema de Gestão Qualidade 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Apresentar o âmbito e os requisitos 

não aplicáveis na ISO 9001  

 

• Apresentar o Modelo e os 

Processos do Sistema de Gestão 

da Qualidade da ENIDH 

 

Modelo  

do SGQ 

Processos  

do SGQ 

Requisitos  

não aplicáveis 
Apresentação do 

SGQ 

Modelo  

do SGQ 

Processos  

do SGQ 
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Capítulo 3 
Sistema de Gestão Qualidade 

Os Objetivos deste Capítulo são: 

 

• Apresentar o âmbito e os requisitos 

não aplicáveis na ISO 9001  

 

• Apresentar o Modelo e os 

Processos do Sistema de Gestão 

da Qualidade da ENIDH 
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