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I - Avaliação da Instituição
Perguntas A1. e A2.

A1.1 Instituição de Ensino Superior:
Escola Superior Gallaecia
A1.2 Entidade instituidora:
Fundação Convento Da Orada - Monsaraz
A2. Natureza da instituição:
<sem resposta>

Requisitos Gerais
A3. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição.

A3.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição.
Está definido e é coerente com a natureza universitária e a missão da Instituição
A3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O Projeto educativo, científico e cultural está apresentado de forma clara e, ao articular ensino,
investigação e transferência de conhecimento, revela uma visão clara dos objetivos e a prossecução
da missão da ESG. De facto, o projeto tem uma visão de âmbito não só nacional (com destaque para
a ligação à Fundação Bienal de Cerveira), como também internacional, como o comprovam alguns
projetos recentes com resultados que mereceram já reconhecimento internacional, de que é exemplo
o Prémio AADIPA - European Award for Architectural Heritage Intervention (Categoria D), em junho
de 2017. 
Deste modo, a identidade da ESG parece suficientemente consolidada no que diz respeito à prática
de ensino e à colaboração nacional e internacional, em especial com diversas entidades localizadas
no Norte de Portugal e na Galiza, sobretudo na área da Arquitectura e Património. Esta proximidade
da raia permite-lhe um recrutamento de estudantes oriundos da Galiza, o que alarga o seu campo de
acção e consolida a presença neste território transfronteiriço. Assim acontece em relação a
programas que envolvem actividades de investigação e de prestação de serviços nas quais a ESG
participa como entidade promotora ou parceira de outras instituições.

A4. Organização e gestão

A4.1. Órgãos de governo da Instituição e das suas Unidades Orgânicas estatutariamente
consagrados

A4.1.1 Órgãos de governo da Instituição e das suas Unidades Orgânicas estatutariamente
consagrados.
Existem, satisfazem as condições legais e funcionam regularmente
A4.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
São órgãos de governo da ESG o Conselho de Direção (CD), o Conselho Científico (CC) e o Conselho
Pedagógico (CP). As competências estatutárias dos vários órgãos estão definidas no Relatório de
Auto-Aavaliação (RAA) e respeitam os estatutos da instituição, aprovados por despacho do MCTES
em 29 de Agosto de 2009 e publicados em Diário da República, 2.ª série — N.º 227 — 23 de
Novembro de 2009. 
A consulta das atas do CC e do CP durante a visita permitiu confirmar o seu funcionamento regular,
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pese embora a presença, no CC, de todos os membros do CD (ainda que só dois com direito a voto),
o que suscita dúvidas sobre a plena autonomia do CC.

A4.2. Autonomia científica e pedagógica do estabelecimento

A4.2.1 É assegurada a autonomia científica e pedagógica do estabelecimento:
Em parte
A4.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
As competências do Conselho Científico e do Conselho Pedagógico estão claramente definidas no
RAA e respeitam, genericamente, os princípios gerais da autonomia cientifica e pedagógica
consagrados no RJIES (esp. al. e9 do artigo 40º e Cap. III, artº 143, nº.s 1 e 2).
No entanto, a composição do CC inclui um membro designado pela entidate instituidora e outro pelo
Conselho de Direção (este último designado também pela Entidade Instituidora). Além disso,
conforme consta do RAA e a CAE pôde confirmar através da consulta das atas do CC, nas reuniões
deste órgão estão igualmente presentes os membros do CD. Embora não tenham direito a voto, a
possibilidade da sua presença regular pode conduzir, em casos de ausência de alguns dos membros
eleitos, à sua maioria relativa. Consequentemente, não é absolutamente inequívoca a garantia de
autonomia científica da Escola em relação à entidade instituidora (EI). 
O CP tem uma composição paritária (4 docentes e 4 estudantes,), sendo um dos docentes designado
pelo CD e os outros eleitos pelos seus pares (respeitando as respetivas categorias). Os estudantes
são todos eleitos pelos seus pares, dois por curso.

A4.3. Participação de docentes, investigadores e estudantes no governo do estabelecimento

A4.3.1 É assegurada a participação de docentes, investigadores e estudantes no governo do
estabelecimento:
Sim
A4.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Todos os órgãos garantem a participação dos docentes (no CC todos com grau de doutor) e os
estudantes participam paritariamente no CP.
Nos termos do RAA nas reuniões do CC estão igualmente presentes e são ouvidos em assuntos da
sua responsabilidade os Diretores de Curso e os membros do Conselho de Direção, ainda que sem
direito a voto.

A4.4. Sistema interno de garantia da qualidade

A4.4. Sistema interno de garantia da qualidade (artigo 4º, nº 1, alínea c) do RJAES):
Existe, a nível da Instituição, não estando certificado pela A3ES (campo A4.4.2)
A4.4.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES).
Sistema interno de garantia da qualidade definido a nível da Instituição e certificado pela A3ES:
N/A
A4.4.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES)
Sistema interno de garantia da qualidade definido a nível da Instituição e ainda não certificado pela
A3ES:
De acordo com o RAA - e como foi confirmado pela CAE durante a visita -, o SIGQ está ainda "na fase
de pré-consolidação". Esta formulação ambígua é parcialmente explicitada, em termos afirmativos
mas ainda vagos, no campo A7.3.2 do RAA, abarcando as principais áreas de gestão e atividade da
Escola. O SIGQ assenta na recolha interna de informação sobre a Escola ancorada em apenas sete
tipos de indicadores relacionados com: 1) a gestão da escola e seus serviços, através de inquéritos
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realizados por docentes, estudantes e funcionários; 2) a avaliação dos docentes (incluindo
autoavaliação) e do curso pelos estudantes; 3) o trabalho da direcção de curso, incluindo relatórios e
reuniões várias de avaliação e propostas de melhoria; 4) o trabalho dos estudantes através da sua
avaliação, de exposição dos seus trabalhos e da análise da sua empregabilidade; 5) as actividades do
Centro de Investigação e dos seus projetos; 6) as relações externas da Escola e 7) as acções de
formação para funcionários. 
A Instituição dispõe de um Manual da Qualidade (MQ) datado de 2012, acessível através de ligação
facultada no ponto A7.3.2.1 do RAA e disponível no Portal da ESG, mas ainda não revisto à luz da
reformulação de 2015 dos European Standards and Guidelines (ESG) e dos Referenciais da A3ES
que preveem 13 referenciais e não apenas 7. Há, no RAA, uma intenção assumida de aproximação
aos referenciais anteriores para os SIGQ das IES, manifestadas no enunciado de princípios gerais
para a sua implementação - com valorização do papel ativo do estudante no processo de
aprendizagem, da publicação de regulamentos, da monitorização dos cursos pelas respeticas
direções, da reflexão conjunta, da articulação do ensino com a investigação, das parcerias externas,
do recrutamento docente, da gestão da informação, etc. (campo A7.3.2). No entanto, a descrição é
omissa no que diz respeito às condições e ao apoio à mobilidade internacional dos estudantes (Ref. 8
dos novos ESG), assim como à suficiência e qualidade dos recursos materiais, nomeadamente para
enquadramento eventual de estudantes com necessidades educativas especiais (Ref. 10). A
instituição dispõe de um Gabinete de Qualidade que “visa implementar os princípios adotados na
gestão do Sistema de Gestão da Qualidade, permitindo criar condições que asseguram a
concretização da promoção da avaliação e coordenação da qualidade da ESG”. Durante a visita, a
CAE foi informada sobre o trabalho, em curso, de sistematização de todos os procedimentos internos,
conduzida pela pessoa responsável pelo Gabinete da Qualidade.

A5. Ensino

A5.1. Procura e acesso

A5.1.1. A instituição tem uma política de recrutamento de novos estudantes:
Em parte
A5.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A Instituição reconhece existir nos últimos anos uma "redução de estudantes", sobretudo
portugueses, só compensada pela inscrição de estudantes galegos (55% nos últimos anos, a que
corresponde, contudo, um número absoluto baixo). Para contrariar a fraca procura e acesso, a ESG
adotou um conjunto de medidas que, podendo enquadrar-se numa política de recrutamento de novos
estudantes, incidem sobre a realização de campanhas de marketing digital com recurso às principais
redes sociais, assim como ações de divulgação junto das escolas secundárias de Portugal e de
Espanha, que se tem traduzido, segundo o RAA, num "aumento do número de interessados, que se
têm deslocado à ESG para pedir informações mais específicas". No entanto, a esse aumento de
interessados não tem correspondido um similar aumento de ingressos. Os diversos interlocutores da
ESG manifestou, durante a visita da CAE, consciência desta fragilidade e algumas medidas que estão
a ser tomadas para, pelo menos, a esbater. A Escola está também a procurar estabelecer "parcerias
estratégicas" para a realização de estágios após a licenciatura, assim como a preparar outras
iniciativas, como oferta de cursos intensivos, alargamento de políticas de recrutamento ao Brasil
(com preparação da adesão ao programa Minas-Mundi), divulgação em outras línguas e ações junto
das escolas do ensino secundário da região. O RAA refere ainda o recurso a tecnologias de
e-learning e b-learning (não especificadas), a participação no programa Erasmus +, entre outras
ainda muito vagas na sua formulação: desenvolvimento de ensino aprendizagem de natureza tutorial;
incremento de cursos não conferentes a grau; criação do estatuto de estudante internacional;
acolhimento de estudantes dos PALOP; oferta de formação ao longo da vida; mobilidade
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internacional . Deste modo, a política de recrutamento de novos estudantes visa "atrair variadas
categorias de estudantes", incluindo M23 e estudantes internacionais, mas nem todas as medidas
acima referidas são orientadas para as formações conferentes de grau. A procura e o acesso dos
estudantes no 1º ciclo em Estudos em Artes Plásticas e Multimédia e no Mestrado Integrado em
Arquitectura e Urbanismo continua muito baixa (especialmente no 1º caso), com um número de
inscritos no ano de referência (2015-2016) de apenas 8 estudantes (para 15 vagas, ainda assim
melhor que nos anos anteriores, sem qualquer inscrito). O Mestrado Integrado (MI) em Arquitectura
e Urbanismo, embora com mais inscritos em números absolutos, fica também aquém das vagas
disponíveis. Em nenhum dos cursos há indicação de existência de pré-requisitos de acesso.

A5.2. Sucesso escolar

A5.2.1. A instituição tem políticas para promover o sucesso escolar e a integração dos
estudantes:
Em parte
A5.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O RAA aponta dois princípios em que “assenta a estratégia de promoção do sucesso escolar” (A8.1):
“disponibilidade e apoio regular por parte do docente ao estudante” e promoção do uso “de métodos
pedagógicos que incentivem uma aprendizagem ativa e permanente por parte do estudante”.
Durante a visita, a CAE pôde confirmar, junto dos docentes e dos estudantes, uma prática de
acompanhamento regular dos estudantes pelos professores, ou mesmo de grande proximidade. Esta
característica da Escola foi valorizada pelos estudantes, em particular pelos
trabalhadores-estudantes, que constituem cerca de 50% do corpo discente e que usufruem de um
horário especial: aulas intensivas à sexta e ao sábado durante todo o dia. 
No entanto, as taxas de conclusão da Lic. em Artes Plásticas e Multimédia são muito baixas, em
especial no ano letivo de 2015/2016, com 0 diplomados. No MI em Arq. e Urbanismo são um pouco
melhores, mas igualmente muito abaixo do desejável para o número total de inscritos - e revela uma
tendência ligeiramente decrescente. As informações facultadas no ponto A8.2 do RAA apontam para
uma ligeira recuperação do sucesso escolar, mas ainda com alguns abandonos no 1º ano e com
diversas desistências do processo de avaliação. Portanto, o investimento no sucesso escolar ainda
não está suficientemente consolidado no que diz respeito às taxas de permanência e conclusão do
Ciclo de Estudos (SC).

A5.3. Ligação à investigação

A5.3.1. A instituição adota medidas que garantem o contacto dos estudantes com a
investigação desde os primeiros anos:
Em parte
A5.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O RAA realça, em diversos momentos, a importância da investigação, traduzida sobretudo na
realização de projetos financiados.(nacionais e internacionais) e na realização de eventos de caráter
científico. A valorização e a prática da investigação está suportada nas 3 linhas de investigação
apoiadas pelo CI-ESG: Planeamento Territorial e Urbanismo, Arquitectura e Património, Artes,
Design e Multimédia.
O RAA afirma também a importância da ligação do ensino à investigação, enquadrando estudantes
em projetos e atividades do CE-ESG, em especial na área da Arquitetura e Património
(nomeadamente no projeto europeu "3dPast: Living and Virtual Visiting European World heritage
Sites") e promovendo a melhoria das dissertações de mestrado. Durante a visita, a CAE pôde
confirmar essa prática, ainda que não sistemática ou extensível a todos os estudantes.
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A5.4. Inserção dos diplomados no mercado de trabalho

A5.4.1. A Instituição promove de forma eficaz a monitorização da empregabilidade e o apoio
aos estudantes para a sua inserção no mercado de trabalho:
Em parte
A5.4.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A estrutura interna destacada para apoio à inserção dos diplomados no mercado de trabalho é o GAA
- Gabinete de Apoio ao Aluno, que divulga quinzenalmente ofertas de emprego e de estágios
profissionais, informação sobre saídas profissionais, técnicas de procura de emprego e outras
iniciativas que visam apoiar os diplomados na procura de emprego. A taxa de empregabilidade
referida no campo D4 do RAA (87%) é elevada, em especial se tivermos em conta o tempo inferior a
um ano para obtenção de emprego. Contudo, não está descrito o método de seleção usado e o
número de diplomados inquiridos para a obtenção destes valores, nem as diferenças existentes (nos
métodos e nas seleções de locais de estágio) entre os apoios dados aos estudantes do MI em
Arquitetura e Urbanismo e da Lic. em Artes Plásticas e Multimédia.
Durante a visita, a CAE foi informada que, além dos dados fornecidos e tratados pela DGES com
base nos inscritos nos Centros de Emprego, a Escola procede à recolha dos dados através de
inquérito formal ou de inquérito por telefone. Pôde também confirmar que cerca de 50% dos
estudantes ingressam já como trabalhadores-estudantes, facto que contribui para a elevada taxa de
emprego dos diplomados. 

A6. O corpo docente

A6.1. A Instituição dispõe de um corpo docente adequado e tem uma política de
recrutamento:
Sim
A6.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
As informações sobre o corpo docente do campo A9 do RAA não são exatamente as mesmas do
campo D5.1.2. Durante a visita, a CAE pôde esclarecer a dúvida daí resultante. Em ambos os casos,
a dotação global do corpo docente e respetiva qualificação é relativamente adequada, em resultado
do número significativo de doutores na área da arquitectura e urbanismo, embora não tanto na área
das Artes Plásticas e Multimédia (apenas três doutores em regime de tempo integral). 
O RAA refere ainda que se tem registado nos últimos anos uma melhoria da qualificação do corpo
docente da ESG, decorrente da sua “formação contínua” e do apoio da instituição aos docentes “não
detentores do grau de Doutor”. É também realçada a formação académica e complementar
“desenvolvida em outros países” (A.9).
O corpo docente é maioritariamente jovem, mas não é evidente que esteja absolutamente garantida
a sua estabilidade em ambas as áreas, muito especialmente na de Artes Plásticas e Multimédia. 

A7. A atividade científica e tecnológica

A7.1. Políticas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico

A7.1.1. A Instituição tem uma política para a investigação científica e o desenvolvimento
tecnológico, e para a sua valorização económica:
Sim
A7.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O RAA (A.10), realça a Visão estratégica para a “Qualidade de Investigação”, assente em 4
parâmetros de acção: Centro de Investigação/ Projectos de investigação / Publicação científica /
Disseminação Científica. O centro de investigação - o CI-ESG -, embora não avaliado pela FCT, tem
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desenvolvido atividade em três linhas de investigação principais: Arquitetura e Património,
Urbanismo e Território; Arte, Design e Multimédia. Estas três linhas cobrem também as principais
áreas de docência da Escola e têm permitido a criação e desenvolvimento de projetos formais de
investigação (avaliados e financiados), de âmbito nacional e internacional, graças sobretudo à
“integração e preponderância de docentes e investigadores em redes e comissões internacionais de
grande dinâmica e ação técnica e científica”, à qualidade de portfolios de docentes (alguns
premiados) e aos protocolos e parcerias estratégicas com outras unidades (A.9). O Centro tem
também apoiado a publicação de livros e artigos, alguns indexados, a organização de eventos
científicos, a participação dos investigadores em eventos internacionais e consultoria e extensão,
com consequente aumento de financiamento.
O estabelecimento de indicadores e objetivos estratégicos tem permitido incutir à investigação
enquadrada pleo CI-ESG um dinamismo crescente, visível não só nos projetos inseridos em redes
internacionais (inclusive como project-Leader), mas também na definição de objetivos estratégicos
para os próximos anos que visam a consolidação e alargamento da política de investigação, de
produção e divulgação científica nas áreas científicas do CI-ESG. Durante a visita, a CAE pôde
confirmar a clareza da estratégia de investigação, sobretudo na área da Arquitetura e Património,
assumida e prioritariamenhte voltada para a intervenção e valorização do "património tradicional e
vernáculo", com enquadramento fortemente internacional.

A7.2. Políticas de prestação de serviços à comunidade

A7.2.1. A Instituição dispõe de uma política institucional consistente para a prestação de
serviços à comunidade, adequada à sua contribuição para o desenvolvimento regional e
nacional:
Sim
A7.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A ESG tem estabelecidos diversos protocolos bilaterais de colaboração com entidades dos
Municípios do Minho e da Galiza, nomeadamente no domínio da reabilitação urbana, salvaguarda do
património e valorização cultural. Algumas dessas parcerias envolvem os estudantes de licenciatura
e mestrado (sobretudo do MI em Arquitetura e Urbanismo), propiciando-lhes experiências de
intervenção e apresentação de resultados em contexto académico, de exposição pública. Algumas
dessas parcerias são igualmente apoiadas pelo CI-ESG, sobretudo no plano de levantamento,
caracterização e promoção do património da região do Minho e da província galega de Pontevedra.
O RAA identifica ainda diversas iniciativas e parcerias com múltiplas entidades regionais, com
particular destaque para as que se prendem com a inventariação de património cultural (com
especial ênfase no património vernáculo) e consequente sensibilização das comunidades para a
importância da sua preservação.
O RAA refere ainda a adoção de um modelo de intervenção baseado na sua identificação como
“organismo de desenvolvimento operativo” (A.10.2), com diversas vertentes, nomeadamente a da
“consultadoria operativa” através da qual a ESG tem vindo a afirmar-se em trabalhos de
“reabilitação urbana, salvaguarda do património, valorização cultural” (A.10.2), e outros projectos,
artísticos e multimédia, em que baseia a sua intervenção. Esta política permite-lhe “potenciar os
problemas identificados pelas instituições em cenários de intervenção com base operativa
pedagógica”, em especial na região em que se insere a Escola.
Dos exemplos citados realçam-se os levantamentos e caracterização do património na área do
Alto-Minho-Galiza e trabalhos identificados como projectos de I&D os quais “têm como objectivo de
fundo, valorizar os espólios locais como ativos das suas comunidades” (A.10.2).
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Na área das Artes Plásticas e Multimédia, existe uma relação privilegiada com a Fundação Bienal de
Cerveira, com forte envolvimento de docentes e estudantes em atividades artísticas locais
(especialmente antes e durante a Bienal), tirando partido também da "Magic Box" enquanto espaço
expositivo e valorizador da criação artística.

A7.3. Políticas de captação de receitas próprias

A7.3.1. A instituição tem uma política de captação de receitas próprias e o seu nível é
adequado:
Em parte
A7.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
De acordo com os dados constantes do RAA e com as informações recolhidas pela CAE durante a
visita, a ESG tem desenvolvido políticas de captação de receitas próprias através de fontes de
financiamento alternativas para compensar a diminuição das verbas das propinas, sobretudo através
da realização de projetos nacionais e internacionais e de prestação de serviços à comunidade da
região (Minho e Galiza). De facto, o decréscimo do número de estudantes tem diminuído o valor
global das receitas oriundas das propinas, em parte compensado por algum dinamismo nos domínios
dos projetos de investigação, das prestações de serviços à comunidade (com um valor significativo e
crescente) e pela oferta de cursos de curta duração. Em 2017, realizou de cursos de pós-graduação
dirigidos sobretudo a professores e a agentes técnicos das empresas das regiões envolventes,
exemplos que a Escola pretende diversificar no futuro.

A8. Políticas de colaboração nacional

A8.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a cooperação com outras
instituições nacionais:
Sim
A8.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A ESG tem desenvolvido algumas práticas instituídas de colaboração com algumas IES e de I&D,
seja em projetos de investigação, seja na formação avançada (colaboração de docentes em
doutoramentos de outras IES), seja na organização de encontros científicos. Tem igualmente
estabelecido parcerias com municípios portugueses e galegos, com entidades nacionais ligadas ao
Património e à Cultura, como o prova a integração como membro fundador da Fundação Bienal de
Arte de Cerveira e a integração do seu Conselho Científico, abarcando colaboração na área das Artes
Plásticas e Multimédia, em palestras, debates e concursos, assim como no "Cluster" das Indústrias
Criativas na Bienal de Cerveira. No entanto, a CAE considera que essa ligação pode ser ainda
potenciada e alargada, tirando partido da sua vocação transfronteiriça, quer para atrair mais
estudantes, quer para se afirmar como entidade dinamizadora da valorização patrimonial à luz do
modelo conceptual do "património tradicional e vernáculo".

A9. Políticas de internacionalização

A9.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a internacionalização:
Sim
A9.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O caráter transfronteiriço da política institucional de internacionalização está plasmado na própria
designação da escola e na frequência dos seus cursos por c. 55% de estudantes espanhóis
(fundamentalmente galegos). Do corpo docente fazem parte também alguns espanhóis.
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Mas é sobretudo no domínio da investigação que as políticas de internacionalização mais se têm
afirmado nos últimos anos, especialmente através da integração em redes de investigadores de
diversas universidades europeias, do Norte de África, da América Latina, além das parcerias no
âmbito do programa Erasmus +. A extensa lista de colaborações internacionais carece, contudo, de
uma melhor identificação das parcerias ativas da Escola (e não só de alguns docentes em concreto).
De notar ainda o facto de a mobilidade docente (pelo menos identificada como tal) e a mobilidade
discente serem nulas.

A10. Instalações

A10.1. A Instituição dispõe de instalações com as características exigíveis à ministração de
ensino universitário:
Em parte
A10.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Nos termos do RAA (A.13), a ESG "beneficia de um conjunto de instalações adequado à oferta
formativa" e com "equipamentos didáticos e científicos ajustados" ao seu funcionamento. No entanto,
nos Pontos Fracos reconhece-se serem insuficientes "para o potencial a desenvolver", razão pela
qual a ESG tem de recorrer às instalações da Fundação Bienal de Cerveira", sobretudo para as aulas
práticas e oficinais da licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia. Durante a visita, a CAE
confirmou a relativa exiguidade das instalações próprias da Escola, só ultrapassadas graças à
relação privilegiada com os espaços quase contíguos dos pavilhões da Fundação Bienal de Cerveira. 
A ESG não dispõe de residência universitária, de cantina ou mesmo de bar, mas apenas "espaços de
convívio com equipamentos self-service de bebidas quentes" (A13). O número relativamente
reduzido de população discente, a proximidade do centro da vila de Cerveira (muito dependente da
dinâmica da própria ESG) e a existência, nas imediações, de locais de desporto e restauração foram
argumentos apresentados para justificar aquelas lacunas nas instalações. 
A biblioteca, bem equipada na área da Arquitetura, revela, contudo, lacunas no acervo bibliográfico
da área das artes plásticas e multimédia, como confirmado durante a visita pelos estudantes. 

A11. Serviços de ação social

A11.1. São assegurados serviços de ação social:
Em parte
A11.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Não existe na ESG um Serviço de Ação Social específico ou autónomo para administrar os apoios
diretos aos estudantes, estando a ação social enquadrada e gerida pelo Gabinete de Apoio ao Aluno
(GAA). A ação social é materializada no apoio a candidaturas a bolsas de estudos atribuídas por
entidades externas, nomeadamente, pela DGES ou por municípios da região e da Galiza, e por outras
"organizações, instituições, entidades e empresas", sem concretização. Não existe cantina (apenas
"equipamentos self-service de bebidas quentes, frescas e snacks") nem residência ou espaços para a
prática desportiva, como referido no ponto anterior. 
O RAA menciona ainda o estabelecimento de protocolos com entidades da região para descontos nas
propinas e no alojamento local. A própria ESG tem uma política de pontual redução do valor das
propinas aplicável a estudantes em risco de impossibilidade de pagamento. A ESG não atribui bolsas
próprias, mas a Entidade Insitutidora (FCO) atribuiu, pelo menos em 2015-2016, "duas meias bolsas"
a estudantes da ESG, sem explicitar o seu valor.

A12. Informação para o exterior

A12.1. A Instituição publicita de forma adequada informação sobre a oferta educativa,
incluindo os relatórios de autoavaliação e avaliação externa e das decisões da Agência:
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Em parte
A12.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A produção de informação sobre a Escola e sobre a sua oferta formativa está suportada no seu SI,
sendo o tratamento e sistematização da informação realizados pelo GQ. A consulta do Portal da ESG
permite confirmar a disponibilização da informação fundamental para o exterior. Relativamente aos
cursos, estão apresentados os objetivos de aprendizagem, os programas e outras informações
necessárias à transparência do processo educativo. Não estão disponibilizados os vários relatórios
de autoavaliação. Existe ligação para as decisões de acreditação dos cursos na página da A3ES, mas
no caso da Licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia a ligação não está a funcionar.
O RAA apresenta ainda as linhas principais para o estabelecimento futuro da produção e divulgação
dos resultados das avaliações pedagógicas e científicas, diferenciando os níveis de divulgação e
detalhe de informação sobre a avaliação realizada pelos estudantes e comprometendo-se a
disponibilizar à comunidade académica, depois da validação pelo DC e CD, os relatórios-síntese.
Compromete-se igualmente a facultar informações sobre os indicadores de investigação no portal da
ESG. No entanto, a CAE não encontrou essa informação publicamente acessível. 

Requisitos Especificos
A13. Oferta educativa

A13.1. UNIVERSIDADE: A Instituição dispõe de, pelo menos, os seguintes ciclos de estudos
acreditados:
- Seis ciclos de estudos de licenciatura, dois dos quais técnico-laboratoriais;
- Seis ciclos de estudos de mestrado;
- Um ciclo de estudos de doutoramento em pelo menos três áreas diferentes compatíveis com a
missão própria do ensino universitário.
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO: A Instituição dispõe de, pelo menos, os seguintes ciclos de estudos
acreditados:
- Três ciclos de estudos de licenciatura;
- Três ciclos de estudos de mestrado;
- Um ciclo de estudos de doutoramento em área ou áreas compatíveis com a missão própria do
ensino universitário.
OUTRO ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO: A Instituição dispõe
de, pelo menos, os seguintes ciclos de estudos acreditados:
- Um ciclo de estudos de licenciatura;
- Um ciclo de estudos de mestrado.
Sim
A13.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A Instituição tem em funcionamento uma Licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia, acreditada
por um ano - embora essa informação não conste no portal da ESG -, e um Mestrado Integrado em
Arquitectura, acreditado por 6 anos. Cumpre, por isso, as condições mínimas para acreditação
enquanto "Outro estabelecimento de ensino superior universitário".

A14. Corpo docente

A14.1. A Instituição dispõe, no conjunto dos docentes e investigadores que desenvolvam atividade
docente ou de investigação, a qualquer título, na Instituição, no mínimo:
- Um doutor por cada 30 estudantes;
- Um doutor em regime de tempo integral por cada 60 estudantes.
Sim
A14.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
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Considerando os números globais da Instituição, esta dispõe de mais de 4 doutores para cada 30
estudantes e de vários doutores em regime de tempo integral por cada 60 estudantes. No entanto,
na área das Artes Plásticas e Multimédia, a instituição conta apenas com 3 doutores em regime de
tempo integral.

A15. Observações

A15. Observações
N/A

II - Avaliação das Unidades Orgânicas
B1. Ensino

B1.1. Adequação da oferta educativa
Apreciação geral da adequação da oferta formativa das Unidades Orgânicas da Instituição, face,
designadamente, à missão de uma Instituição de natureza universitária.
Havendo plena sobreposição entre a Instituição de ES e a sua Unidade Orgânica, a avaliação e as
observações são, no essencial, as mesmas que constam do campo A3. Acrescenta-se que a oferta
formativa cumpre os requisitos mínimos necessários a uma instituição de natureza universitária.
B1.2. Estudantes
Apreciação geral da evolução do número de estudantes nas Unidades Orgânicas.
O número de estudantes é muito reduzido e com tendência notória para diminuição nos últimos anos
considerados no RAA (189, 165, 148), conforme já referido anteriormente. Este aspeto concreto é,
claramente, uma fraqueza da instituição, situada numa zona de fraca densidade demográfica,
embora com ligações importantes à Galiza e à comunidade e, sobretudo, à Bienal de Arte de V.N. de
Cerveira (o que traz vantagens de vários tipos, inclusive no plano da formação académica e da
empregabilidade dos diplomados). 
B1.3. Diplomados
Apreciação geral da evolução do número de diplomados nas Unidades Orgânicas.
O número de diplomados é também relativamente diminuto, sobretudo na sua relação com o número
global de ingressos e de inscritos. O acesso ao mercado de trabalho tem-se revelado relativamente
fácil, beneficiando, eventualmente, da localização geográfica da Escola e do reduzido número de
diplomados.

B2. Corpo docente

B2.1. Adequação em número, qualificação e especialização
Apreciação geral da adequação do corpo docente das Unidades Orgânicas.
A total sobreposição da Unidade Orgância com a própria Instituição conduz à mesma avaliação geral
constante do ponto A6. Em termos gerais, existe adequação do corpo docente em número,
qualificação e especialização sobretudo na área de Arquitetura e Urbanismo. Na área das Artes
Pláticas e Multimédia o número de doutores e respetiva atidade ou produção coentífica é ainda frágil.
B2.2. Estabilidade e dinâmica de formação
Apreciação geral do grau de estabilidade do corpo docente das Unidades Orgânicas.
O grau de estabilidade do corpo docente é adequado na área de Arquitetura e Urbanismo, com um
número já significativo de doutores em regime de tempo integral, mas mais frágil nas áreas que
compõem a licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia.

Perguntas B3. a B5.
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B3. Instalações
Apreciação geral da adequação das instalações das Unidades Orgânicas.
Sobrepondo-se Instituição e UO, as observações sobre a adequação das instalações e equipamentos
são essencialmente as mesmas que constam do ponto A10. A dependência de instalações externas
(concretamente, da Fundação Bienal de Cerveira) constitui uma fragilidade institucional, embora
também represente uma oportunidade para a ligação às dinâmicas culturais desta instituição. 
B4. Atividades de investigação e desenvolvimento
Apreciação geral das atividades de investigação e desenvolvimento nas Unidades Orgânicas.
A ESG tem dinamizado um centro de investigação da Escola, embora este não seja ainda avaliado e
certificado pela FCT. As atividades de investigação e desenvolvimento têm-se afirmado, nos útlimos
anos, no âmbito de projetos internacionais, seja como entidade promotora, seja como entidade
parceira, revelando um dinamismo significativo que deverá ser mantido, reforçado e aprofundado,
extensível à produção científica do corpo docente da Escola. A diminuição, no ano de referência
(2015-2016), de verbas de projetos internacionais e o aumento de verbas de prestação de serviços
evidencia a necessidade de atender a estas duas componentes da investigação e desenvolvimento.

B5. Produção artística
Apreciação geral das atividades de produção artística nas Unidades Orgânicas.
A parceria estabelecida, desde a sua fundação, entre a ESG e a Bienal de Arte de Cerveira deveria
potenciar, visivelmente, a promoção da criação artística da Escola na região. No entanto, esta
dimensão específica da Escola - a criação artística e cultural, beneficiando também do espaço da
Magic Box - não tem, considerando este contexto, uma expressão e concretização como sucede com
a área de Arquitetura e Urbanismo. Durante a visita, a CAE pôde confirmar o constrangimento
resultante do número reduzido de estudantes da licenciatura.

Perguntas B6. a B7.

B6. Prestação de serviços à comunidade
Apreciação geral das atividades de prestação de serviços à comunidade (incluindo atividades de
promoção cultural, artística e desportiva) nas Unidades Orgânicas.
Como o RAA acentua, esta componente das atividades da ESG não é dissociável das políticas da
Escola e da sua produção artística. Os indicadores selecionados pelo RAA incidem
fundamentalmente nos resultados da cooperação externa nas áreas da arquitetura e urbanismo,
nomeadamente nos trabalhos de diagnóstico técnico e apresentação pública de estudos de
intervenção realizado ao abrigo de protocolos institucionais com entidades da região do Minho e da
Galiza. O RAA identifica as prestações de serviços realizadas desde o ano letivo de 2010-2011,
incluindo algumas na área das Artes e Multimédia, com claro aumento nos dois últimos anos,
confirmando assim a relevância da ligação da ESG à região transfronteiriça Minho-Galiza.
B7. Colaboração nacional e internacional
Apreciação geral das atividades em cooperação nacional e internacional nas Unidades Orgânicas.
Com a atribuição da Cátedra UNESCO "Arquitetura de Terra e Desenvolvimento Sustentável", a ESG
recebeu um impulso relevante para o desenvolvimento de projetos internacionais, publicações de
organização de eventos nesse domínio, assim como para o alargamento ou aprofundamento das
colaborações internacionais dos seus docentes, para a organização de conferências internacionais e
colaborações em formação avançada no estrangeiro (em vários continentes). O RAA identifica
também algumas colaborações com IES nacionais e com diversos Municípios.

B8. Sistema interno de garantia da qualidade

B8. Sistema interno de garantia da qualidade
No caso de o sistema estar definido a nível institucional (certificado ou não pela A3ES) preencher o
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campo B8.3.
B8.1. Evolução do sistema (no caso de sistemas certificados a nível de Unidade Orgânica)
Apreciação geral da evolução dos sistemas certificados a nível de Unidade Orgânica, desde a sua
certificação.
N/A
B8.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistemas não certificados a nível de Unidade
Orgânica)
Apreciação geral do estado de desenvolvimento dos sistemas definidos a nível de Unidade Orgânica
não certificados pela A3ES.
N/A
B8.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema (no caso de
sistema a nível da Instituição)
Apreciação do contributo das Unidades Orgânicas para o funcionamento do sistema interno de
garantia da qualidade da Instituição.
Como a UO é coincidente com a própria IES, a apreciação do contributo desta UO para o
funcionamento do SIGQ não difere da que foi feita no ponto A4.4, apenas o complementa, tendo em
conta a avaliação que a UO faz do seu contributo para o SIGQ. De facto, embora o RAA refira no
ponto A7.3.2 que o SIGQ está em "fase de pré-consolidação" - o MQ data de 2012 e não foi revisto de
acordo com os novos ESG e com os referenciais aprovados pela A3ES - no ponto C11.3 retoma as
linhas gerais da informação relativa à Instituição. Deste modo, apresenta o contributo da UO para o
funcionamento do sistema ancorado no conjunto de 7 "indicadores/instrumentos", exemplificados
com os inquéritos realizados por docentes, estudantes e funcionários; com a avaliação dos docentes;
com o trabalho das Direções de curso, seus relatórios e reuniões e medidas de melhoria; com o
"trabalho dos estudantes que engloba uma análise comparativa das notas das diferentes fases de
avaliação" e outras atividades de acompanhamento destes até à sua situação de alumni; com as
atividades do centro de investigação; com as relações externas da ESG; com ações de formação dos
funcionários da Escola. O RAA afirma desenvolver um ensino centrado no estudante e no seu
percurso de aprendizagem, com procedimentos publicitados em diversos regulamentos - mas nem
todos disponíveis na página web da Escola - e, embora também afirme que as "Direções de curso
realizam a monitorização contínua e revisão periódica dos seus cursos", não descreve a cadeia de
referenciação e decisão com garantia de participação de docentes e estudantes.
O RAA afirma igualmente que os "recursos humanos são recrutados em consonância com as
necessidades da Instituição através de processos transparentes e devidamente publicitados", mas
não menciona a política relativa às carreiras docente e não docente. Embora exista um Estatuto da
Carreira Docente publicado, o facto de não existir qualquer categoria superior à de Professor
Auxiliar não confirma a sua aplicação. Apesar de existir na ESG um regulamento de avaliação de
desempenho docente, centrado nas vertentes de ensino, investigação, extensão universitária e
gestão universitária, não está a ser aplicado, havendo apenas a análise dos resultados da avaliação
de âmbito pedagógico, como a CAE pôde confirmar durante a visita.
A CAE pôde ainda confirmar, durante a visita, uma relativa informalidade no funcionamento da
instituição, fruto da sua dimensão relativamente reduzida, extensível à circulação da informação
interna.

B9. Apreciação global, pontos fortes, pontos fracos e recomendações de
melhoria

B9.1. Apreciação global das Unidades Orgânicas
Apreciação global da organização e funcionamento das Unidades Orgânicas.
A ESG, simultaneamente enquanto instituição e UO, revela uma organização adequada ao
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cumprimento da sua missão e evidencia uma visão estratégica ancorada numa rede de colaborações,
sobretudo internacionais, que poderão potenciar o seu desenvolvimento futuro nas áreas científicas
e pedagógicas que cultiva. O RAA refere que a estratégia da ESG, plasmada no seu Plano
Estratégico para 2014-2018, visa a “consolidação e desenvolvimento da instituição universitária”
(A.16) e assenta em três "eixos estruturantes" e prioritários: a Excelência de Ensino, a Qualidade de
Investigação e a Internacionalização, sendo elencados os respetivos parâmetros de atuação. Contudo,
não é referida a "terceira missão" universitária, ou seja, a relação com a comunidade (genericamente,
Extensão) que figura nos Estatutos da ESG ("Cultura externa de apoio à comunidade e ao
desenvolvimento do saber interdisciplinar e interinstitucional") e tem ocupado um lugar fundamental
no desenvolvimento e afirmação da Escola. Sem prejuízo dos eixos anteriores, a ligação à
comunidade - incluindo a sua dimensão transfronteiriça - afigura-se igualmente relevante e
imprescindível.
A CAE pôde confirmar durante a visita a existência de uma "cultura da escola", resultante de uma
estratégia voltada, em simultâneo, para a consolidação de redes internacionais (sobretudo na
investigação e na intervenção nas áreas da Arquitetura e Património) e para a relação privilegiada
com a Bienal de Cerveira (na área das Artes Plásticas e Multimédia).
Contudo, a reduzida procura dos ciclos de estudos, sobretudo nesta área, representa uma ameaça
que deverá merecer mais atenção e medidas que a possam reverter.

B9.2. Áreas de excelência
Identificação de áreas de excelência.
Apesar de não existir um centro de investigação avaliado pela FCT, destacam-se:
- A inserção em redes e projetos internacionais, sobretudo na área da Arquitetura e Património,
reconhecida com a atribuição da Cátedra UNESCO "Arquitetura de Terra e Desenvolvimento
Sustentável"; 
- Projetos de I&DT coordenados pela ESG como "project-leader".
B9.3. Áreas com fragilidades
Identificação de áreas com fragilidades específicas.
- Reduzida procura dos ciclos de estudos, em especial da licenciatura em Artes Plásticas e
Multimédia, e baixo número de inscritos e diplomados;
- Corpo docente ainda pouco qualificado na área das Artes Plásticas e Multimédia:
- Localização periférica em relação a centros urbanos mais populosos, o que dificulta o recrutamento
de estudantes;
- Número mínimo de ciclos de estudos acreditados;
- Pouca eficácia da divulgação da oferta formativa tanto no plano nacional como internacional.
B9.4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento das Unidades Orgânicas.
- Melhorar a qualificação do pessoal docente, em especial na área das Artes Plásticas e Multimédia;
- Aprofundar a estratégia de captação de novos estudantes na área da formação inicial;
- Reforçar a oferta de formação contínua e pós-graduada nas áreas científicas da Escola,
potenciando a resposta às necessidades de formação ao longo da vida na região envolvente (Minho e
Galiza);
- Reforçar e alargar as parcerias de âmbito internacional, para promover uma mais vasta
internacionalização dos distintos corpos da Escola e captação de mais estudantes estrangeiro;. 
- A CAE recomenda ainda que a extensão cultural, a inovação no domínio do património
arquitetónico e a prestação de serviços especializados sejam igualmente valorizados na afirmação
dos "eixos estratégicos", para realçar a relevância científica, artística, social e económica da Escola
no contexto regional.
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B10. Observações

B10. Observações
N/A

III - Apreciação global da instituição
Perguntas C1. a C5.

C1. Apreciação global
Apreciação global da Instituição.
A ESG apresenta um projeto educativo, científico e cultural enquadrado por uma estratégia clara e
de ambição internacional, e por uma organização e gestão genericamente adequada à sua
implementação. O corpo docente tem vindo a estabilizar e a qualificar-se, embora não tanto na área
específica das Artes e Multimédia.
As instalações são relativamente exíguas, embora suficientes para a atual dimensão da população
discente, beneficiando ainda da proximidade e do uso protocolado de diversos equipamentos da
localidade, com especial realce para os da Fundação Bienal de Cerveira.
O SIGQ necessita de ser atualizado para potenciar a melhoria contínua da Escola em todos os
domínios constantes dos Referenciais da A3ES.
A vocação transfronteiriça da ESG, a sua ligação à região e a diversas entidades do Minho e da
Galiza e a aposta clara na internacionalização da investigação e das prestações de serviços podem
ser mais exploradas para ultrapassar a situação periférica da escola e potenciar o recrutamento de
estudantes internacionais, nomeadamente, de língua espanhola.

C2. Pontos fortes
Pontos fortes da organização e funcionamento da Instituição.
Retomam-se as apreciações contantes do ponto B9, com especial destaque para:
- Estratégia clara da Instituição, em especial no plano da internacionalização;
- Oferta formativa e investigação na área da Arquitectura e Urbanismo e do Património Tradicional e
Vernáculo, com assumido enquadradamento na região transfronteiriça Galiza-Minho, mas com
valorização da investigação de âmbito internacional;
- Prática de avaliação regular do ensino e aprendizagem, através da aplicação, tratamento e
divulgação de inquéritos pedagógicos e autoavaliação docente;
- Reconhecimento internacional materializado em projetos internacionais e prémio europeu;
- Ligação privilegiada à Fundação Bienal de Cerveira, sobretudo nas áreas das Artes Plásticas e
Multimédia;
- Colaborações diversificadas com entidades públicas e particulares da região (Minho e Galiza) e em
diversos países;
- Prestação de serviços à comunidade, em particular nos municípios vizinhos.

C3. Pontos fracos
Pontos fracos da organização e funcionamento da Instituição.
Retomam-se as observações contantes do ponto B9, com especial destaque para:
- Reduzida procura de estudantes, em especial na licenciatura em Artes Plásticos e Multimédia;
- Relativo abandono escolar, sobretudo no primeiro ano;
- Modelo débil de acção social;
- Inexistência de equipamentos de apoio à residência, alimentação e desporto da população
académica, importantes para o seu bem-estar (embora suprida pela proximidade a recursos locais);
- Receitas próprias de valor pouco estável;
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- Centro de investigação ainda não avaliado pela FCT;
- Reduzida mobilidade internacional, sobretudo de estudantes.

C4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento da Instituição.
Retomam-se as recomendações constantes do ponto B9, destacando as medidas que permitam:
- Alargar a rede de colaborações nacionais e internacionais, tendo em vista o desenvolvimento de
projetos internacionais e de formação pós-graduada de âmbito internacional;
- Reforçar a prática de I&D na formação pré-graduada, em especial na área das Artes Plásticas e
Multimédia;
- Estreitar a ligação à comunidade - incluive na sua dimensão transfronteiriça - para potenciar a
especificidade da ESG e a sua ligação à Bienal de Cerveira;
- Definir e desenvolver uma estratégia mais eficaz para captação de estudantes nacionais e
internacionais;
- Promover o aumento da mobilidade docente e discente;
- Submeter o CI-ESG a avaliação pela FCT no próximo ciclo de avaliação de unidades de I&D&I.

C5. Recomendação Final
(Acreditar, Acreditar com condições, Não Acreditar)
Acreditar com condições:
A - A cumprir no prazo de 1 ano: 
a) Rever e iniciar a implementação do SIGQ, adaptando o Manual da Qualidade às condições
essenciais constantes dos Referenciais da A3ES;
b) Concretizar a avaliação do desempenho docente.

B - A cumprir no prazo de 3 anos: 
a) Estruturar o CI-ESG e as suas atividades para a avaliação pela FCT;
b) Ativar as categorias pós-doutoramento constantes do Estatuto da Carreira Docente da ESG.
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