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I - Avaliação da Instituição
Perguntas A1. e A2.

A1.1 Instituição de Ensino Superior:
Escola Superior De Tecnologias De Fafe
A1.2 Entidade instituidora:
Instituto De Estudos Superiores De Fafe, Lda
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 politécnica e a missão da Instituição
A3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A Missão descrita no Relatório de Auto Avaliação (RAA) corresponde à característica politécnica da
Instituição, o que faz com que o seu Projeto Educativo Científico e Cultural (PECC) se encontre bem
descrito. 
Tem aprovados quarto cursos de licenciatura (Contabilidade; Gestão; Turismo; Informática de
Gestão); um mestrado em gestão e cinco CTeSP (Tecnologias e Programação de Sistemas de
Informação; Gestão Hoteleira e Alojamento; Animação em Turismo de natureza e Aventura;
Comércio Internacional e Desenvolvimento de Produtos Multimedia) e três cursos de pós-graduação
(Gestão de Recursos Humanos; Gestão e organização de Eventos; Estratégia, Marketing e Inovação).
Tanto ao nível da formação, como nas cooperações nacionais, não existe qualquer parceria com
Instituições de Ensino Superior (IES) publicas, como a Universidade do Minho ou o Instituto
Politécnico do Cávado e Ave, ambas localizados na área geográfica da Escola Superior de
Tecnocologia de Fafe (ESTF), o que, certamente, constituiria uma mais-valia para esta IES, em
função da qualidade das Instituições referidas.
A base de recrutamento da ESTF assenta muito nos concursos especiais, com especial incidência nos
maiores de 23 anos, “mercado” que, a pouco e pouco, se vai esgotando, o que implica uma aposta
diferente na estratégia de recrutamento de estudantes.

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, mas não satisfazem as condições legais ou não funcionam regularmente
A4.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Os órgãos existem e funcionam regularmente, tendo sido possível verificar pelas atas consultadas
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durante a visita, que realizam 4 a 5 reuniões por ano letivo e as atas com acesso on-line facilitado à
comunidade académica. Também nesta Escola, a exemplo da ESEF, o Diretor preside aos Conselho
Técnico Científico (CTC) e Conselho Pedagógico (CP), bem como ao Conselho Consultivo (CC),
embora se encontre previsto no Regime Juridico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), o
mesmo pode colocar em causa as referidas autonomias e a paridade no caso do CP.
A eleição efetuada para o CTC em dezembro de 2017, também não respeita os Estatutos da ESTF, já
que foram eleitos 11 membros, quando os Estatutos estipulam apenas 10. Para o Conselho
Pedagógico são eleitos 10 docentes, estes, acrescidos do Diretor e 10 estudantes, o que leva à
inexistência de paridade entre docentes e alunos. Porém, segundo as informações obtidas durante as
reuniões, percebeu-se que o Diretor delega a presidência no docente mais votado e não está
presente nas reuniões do órgão. De qualquer forma, esta situação deveria ser revista
estatutariamente.
Relativamente à duração do mandato, é referida a duração de 1 ano, o que nos parece demasiado
reduzido, tendo-nos sido comunicado que tal situação iria ser alterada. Existe de acordo com os
estatutos uma grande concentração de poderes no Diretor da Escola, o qual é, naturalmente, pessoa
de confiança da Entidade Instituidora. É correta a eleição do Provedor do Estudante.
Quanto ao Conselho Consultivo, funciona mas é referido a presença no mesmo do Presidente da
Assembleia de Representantes, órgão que certamente já não existe e que nem sequer é mencionado
nos órgãos da Escola.
No que se refere à definição das atividades científicas, análise e propostas de abertura ou
encerramento de Cursos, ou alterações dos planos de estudo, apenas se conseguem detetar essas
funções no Manual da Qualidade, já que, neste ponto, nunca são referidas.
Contudo, quando o Relatório Auto Avaliação (RAA) se refere ao Sistema Interno de Garantia da
qualidade (SIGQ) é explicitamente referido que o Conselho Técnico-Científico é responsável pela
definição das políticas científicas. 

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.
O nº 3 do art.º 11 do RJIES refere que “Face à respetiva entidade instituidora e face ao Estado, os
estabelecimentos de ensino superior privados gozam de autonomia pedagógica, científica e
cultural”. O nº 2 do art.º 138º do mesmo diploma, estipula que “Não podem ser titulares dos
órgãos… (desses estabelecimentos) os titulares de órgãos de fiscalização de entidade instituidora”.
Ora sucede que, na ESTF, durante a visita da CAE, foi constatado que o Presidente do Instituto de
Estudos Superiores de Fafe (IESF) “…atua (no) foro …científico e pedagógico…”, uma vez que possui
a atribuição de coordenar e ser responsável nesses aspetos enquanto primeiro responsável pelas
áreas pedagógica, científica e académica. Assim, aquelas competências colocam em risco, também
aqui, as autonomias antes referidas.
Porém, a reduzida dimensão da IES, leva a que os contactos sejam permanentes e que se verifique
uma participação, ainda que informal, da comunidade académica na vida da Instituição.
Tal informalidade não nos inibe de afirmar que as situações descritas existem e devem ser corrigidas,
de facto, e transcritos para documentos oficiais (nomeadamente os Estatutos) os procedimentos
legalmente exigidos, para que a constatação dessas evidências não deixem quaisquer dúvidas.

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

pág. 2 de 13



AINST/16/00086 — Relatório preliminar da CAE
A4.3.1 É assegurada a participação de docentes, investigadores e estudantes no governo do
estabelecimento:
Em parte
A4.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Os professores e estudantes participam nos respetivos órgãos de governo da instituição. 
O CTC integra 11 docentes, não respeitando os estatutos e o CP integra 10 docentes (sem incluir o
director) e 10 estudantes.
Refletimos sobre o funcionamento desses conselhos com cada um dos grupos e verificámos a
importância dos seus contributos para o desenvolvimento científico-pedagógico da instituição, dando
cumprimento ao estabelecido na legislação das instituições de ensino superior.

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:
<sem resposta>
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:
O Manual da Qualidade existente em link próprio permite perceber que a sua elaboração foi cuidada
e que os referenciais principais se encontram previstos.
No entanto, gostaríamos de ver refletidas algumas medidas concretas no funcionamento da ESTF em
consequência da monitorização do citado Manual e do SIGQ.
Por outro lado, não se entende, não se lê, nem se ouviu de que forma são tratados os resultados da
monitorização, os quais, certamente, o são informaticamente.
De qualquer forma, não foi percetível a utilização do SIGQ como instrumento base na gestão a todos
os níveis das diferentes áreas da Escola.
Seria importante esclarecer se aquele será objeto de acreditação por parte da A3ES, a qual, como é
sabido, não é obrigatória. Tal objetivo também ficou por esclarecer.
Por outro lado, existindo, desde 2012, um Regulamento de avaliação do desempenho do pessoal
docente, não foi possível obter evidências, nem da sua aplicação, nem dos seus resultados e, por
consequência, dos efeitos da sua aplicação.
De salientar que o Manual da Qualidade foi elaborado em 2017, é comum às duas Escolas do ISEF e
que também a ESTF se propõe, já, partir para a implementação do SIGQ.

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.
Tal como na ESEF, também esta Escola reduz demasiado a divulgação da sua oferta formativa e
centra-a excessivamente na sua área de influência. Trata-se, por isso, em nossa opinião, de uma
situação que poderia (ou deveria) ser analisada pelos responsáveis da Entidade Instituidora.
Por outro lado, aposta-se muito, embora bem do ponto de vista de valorização e desenvolvimento,
nos potenciais alunos maiores de 23 anos, cujo “mercado”, todos o sabemos, se encontra em franca
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retração.
Isto, para além do próprio RAA reconhecer como incipiente a atração de alunos para os CTeSP´s.
As Licenciaturas em Turismo e Gestão são maioritariamente procuradas por alunos oriundos do
Concurso Nacional de Acesso, enquanto Informática de Gestão e Contabilidade possuem a maior
parte dos seus alunos nos concursos especiais e, principalmente, nos Maiores de 23 anos.
É, contudo, muito reduzida a procura global já que na totalidade das Licenciaturas existem pouco
mais de 130 alunos, nos 5 CTeSP apenas 14 e no Mestrado nenhum, embora aqui nos estejamos a
referir a um Curso que apenas se iniciou em 2017/2018, logo para além do período de análise do
RAA.

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.
De acordo com o RAA, as medidas tomadas pela Escola conduziram a uma taxa de abandono
marginal, uma vez que se implementaram diversas formas de apoiar os alunos.
Embora gostássemos de consultar dados mais pormenorizados, foi possível constatar que, durante os
3 anos letivos em análise (2013/14, 2014/15 e 2015/16), a taxa de sucesso em Turismo e Informática
de Gestão variou entre 60 % e 80 %, em Gestão entre 55 % e 87 % e em Contabilidade entre 70 % e
87 %, valores que consideramos muito aceitáveis.
Por outro lado, a média final situou-se entre 13 e 14 valores, referindo o RAA não existir grande
diferença entre os alunos provenientes do concurso nacional de acesso e os maiores de 23 anos,
enquanto nos CTeSP a taxa de abandono é reduzida, não existindo dados quanto ao aproveitamento
escolar, tendo sido tais dados confirmados nas reuniões mantidas.

A5.3. Ligação à investigação orientada

A5.3.1. A instituição tem medidas que garantem o contacto dos estudantes com a
investigação orientada desde os primeiros anos:
Em parte
A5.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O RAA apenas refere que os alunos são conduzidos para o desenvolvimento de atividades de
investigação (não se percebendo como), não se vislumbrando evidências de participação nas mesmas
em colaboração com os docentes.
Também não foi visível que nos planos de estudo existam UC´s dedicadas à abordagem da
investigação do ponto de vista teórico.
Por fim, não foi possível detetar a participação evidente dos alunos em trabalhos de investigação,
colaborando com os docentes, a não ser no projeto “Rotas da Memória”, onde alguns estudantes de
turismo participam na recolha de dados.

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 interação entre a ESTF e os parceiros locais é a principal estratégia adotada para “abrir as portas”
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do mercado de trabalho aos seus diplomados.
Existem também 4 opções quanto a este aspeto que são utilizados:
- Relação com antigos alunos da Escola;
- Oficina do Empreendedor;
- Estágios curriculares;
- Gabinete de orientação profissional.
O RAA baseia-se em dados do IEFP quanto ao desemprego, quando seria desejável que, para tal,
fosse utilizado o Manual da Qualidade existente e o respetivo SIGQ, concluindo-se, posteriormente,
que este se encontra em fase de implementação.
Finalmente, o RAA refere 86 % como sendo a taxa de empregabilidade, o que foi confirmado.

A6. O corpo docente

A6.1. A Instituição dispõe de um corpo docente adequado e tem uma política de
recrutamento:
Em parte
A6.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
É qualificado e dispõe de 13,08 ETI´s no total.
A ESTF possui:
- 133 alunos e 12,09 ETI´S de docentes especialistas ou doutores, logo 2,7 ETI´S docentes ou
especialistas por cada 30 estudantes, valor que é muito favorável ao número de 30 estudantes
exigido legalmente;
- 9 doutores a 100%, logo 68,8 % de doutores a temto integral (>15%);
- 5,73 % ETI´S de especialistas, logo 43,8 % (> 35%).
Desta forma, a Escola responde às exigências legais e, ainda, ao rácio docentes/alunos.
Finalmente, saliente-se que o RAA se refere ao facto de ter diminuído o envelhecimento do corpo
docente com a admissão de um grupo jovem de docentes.

A7. A atividade científica e tecnológica

A7.1. Políticas de investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento
profissional de alto nível

A7.1.1. A Instituição tem uma política para a investigação orientada, o desenvolvimento
tecnológico e o desenvolvimento profissional de alto nível, e para a sua valorização
económica:
Não
A7.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O RAA parece deixar transparecer a existência de propósitos e estratégias a serem implementadas
nesta área, tratando-se, portanto, de um conjunto de intenções que permitam à Escola integrar esta
tão importante atividade no seu funcionamento.
Não se conseguem vislumbrar quais projetos de investigação, referindo-se apenas que existe um
conjunto de facilidades concedidas aos docentes para frequência de programas de doutoramento, no
que respeita, principalmente, à dispensa de serviço docente.
Contudo, não foi possível apurar, com evidências, se as citadas facilidades se traduzem em apoios
financeiros para participação em congressos, com apresentação de comunicações, concessão de
subsídios para investigação científica em que os docentes se envolvam ou outros. 
Outras formas de apoio têm a ver com a integração dos docentes (apenas 4 em Centros de
Investigação fora da ESTF e outros 4 no Centro de Investigação que também apoia a ESEF), quer
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resultantes de protocolos, quer por sua iniciativa pessoal.
Tudo isto, apesar de, estatutariamente, a IES prever a existência de um Centro de Investigação
próprio.
O RAA refere, sucintamente, aspetos relacionados com algumas participações de docentes em
artigos científicos, papers e comunicações.
Aparentemente, trata-se de uma área com enorme fragilidade.
Todos estes factos foram confirmados durante as conversas mantidas na visita.

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:
Em parte
A7.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Também esta área se encontra em fase de implementação, já que, para além de transferência de
tecnologia e inovação para o tecido empresarial do Concelho, apenas se mencionam estratégias que
deverão ser concretizadas.
Contudo, parece evidente que a integração na comunidade já existe e que assume aspetos muito
importantes para esta.
Quanto às estratégias de futuro, o RAA define-as com clareza e aguarda que a concretização das
mesmas conduza à obtenção de receitas próprias, sendo tais intenções confirmadas pelos dirigentes
máximos da IES que reconheceram as carências existentes a este nível.

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:
Não
A7.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Tal como referido no ponto anterior, também aqui são inexistentes as receitas captadas fora da área
específica da atividade letiva.
De facto, a ESTF pretende implementar uma estratégia que o permita, o que, segundo o RAA, terá
tido início no passado ano letivo.
Parece-nos, por isso, que o conjunto da oferta formativa da Escola, por exemplo o Turismo, poderá
ser aproveitada dada a proximidade da Cidade de Guimarães, a qual atrai um conjunto significativo
de visitantes dada a sua condição de “Berço da Nação”.
Desejamos que o plano definido resulte positivamente, quer do ponto de vista de ensino, quer no que
respeita a serviços prestados ou, o que também é muito importante, pelo reforço financeiro que
propiciará ao orçamento da Escola.

A8. Políticas de colaboração nacional

A8.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a cooperação com outras
instituições nacionais:
Em parte
A8.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A ESTF carece de cooperações com IES credíveis e extremamente importantes para o seu
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funcionamento.
Quanto à cooperação local nada temos a apontar, face ao conjunto alargado de parcerias, apenas
lamentando a reduzida área geográfica de implementação das citadas cooperações.

A9. Políticas de internacionalização

A9.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a internacionalização:
Não
A9.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Para além do recurso ao Programa Erasmus, também aqui a Escola se propõe implementar até 2020
uma estratégia que lhe permita afirmar-se internacionalmente pois reconhece as suas limitações de
momento.
Curiosamente nesta estratégia agora definida, enquadra-se o objetivo de cooperar com IES
estrangeiras, nunca tal tendo sido referido ao nível da cooperação nacional.
Do que se lê no RAA apenas nos resta desejar que os objetivos definidos sejam atingidos e
concretizadas as válidas intenções declaradas pelos dirigentes.

A10. Instalações

A10.1. A Instituição dispõe de instalações com as características exigíveis à ministração de
ensino politécnico:
Sim
A10.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Do que se lê no RAA parece-nos que as instalações são adequadas.
Por outro lado, não vendo nisso qualquer problema, também nos parece que as instalações servem
ambas as Escolas e o IESF, o que poderá ser uma rentabilização das mesmas.
A CAE constatou que os serviços comuns (académicos, reprografia, salas de convívio, bar, etc) se
encontram disponíveis, em simultâneo, para ambas as Escolas, embora, no que respeita aos serviços
académicos, o tratamento seja individualizado.
Salientamos a inexistência de um espaço próprio para os Serviços de Acção Social (SAS), o que pode
ser limitativo do exercício correto destes serviços.
Não se constata a existência de qualquer espaço para alojamento, apesar de isso ser uma aposta
clara dos dirigentes, os quais a afirmaram publicamente nos órgãos de comunicação local.

A11. Serviços de ação social

A11.1. São assegurados serviços de ação social:
Em parte
A11.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O RAA salienta apoios financeiros dados aos alunos carenciados, refere a contribuição da Câmara
Municipal de Fafe e os problemas que à Escola são causados pelo atraso no recebimento das bolsas
oficiais (DGES).
Nestes termos, não foi possível vislumbrar que atividades e apoios concretos são dados aos alunos (à
exceção dos financeiros citados), principalmente no respeitante a áreas da saúde (física e
psicológica), culturais ou desportivas, enquanto a ESEF utiliza as instalações municipais para a
prática desportiva.
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No entanto, salienta-se, em articulação com o mencionado no referente às instalações, que o número
de refeições diárias apontadas é de 40, ou seja, o mesmo que se citou na ESEF.
Como antes se referiu, encontra-se por atingir o objetivo da criação de uma Residência.

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:
Em parte
A12.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A ESTF baseia-se no seu site e na divulgação em órgãos de comunicação social para publicitar toda a
sua oferta formativa.
O mesmo se passa quanto a eventuais projetos de investigação, à avaliação externa, embora não seja
referido como se processa a divulgação interna, quer quanto à avaliação dos estudantes, quer
quanto ao funcionamento dos órgãos existentes, à periodicidade das suas reuniões e às atas que
delas são elaboradas.

Requisitos Especificos
A13. Oferta educativa

A13.1. INSTITUTO POLITÉCNICO: A Instituição dispõe de, pelo menos:
- Duas escolas de áreas diferentes;
- Quatro ciclos de estudos de licenciatura acreditados, dois dos quais técnico-laboratoriais, em pelo
menos duas áreas diferentes compatíveis com a missão própria do ensino politécnico.
OUTRO ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO:A Instituição dispõe de,
pelo menos:
- Um ciclo de estudos de licenciatura acreditado.
Sim
A13.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A ESTF dispõe de quatro cursos de licenciatura e um mestrado acreditados.

A14. Corpo docente

A14.1. No conjunto dos docentes e investigadores que desenvolvam atividade docente ou de
investigação, a qualquer título, na Instituição:
- A Instituição dispõe, no mínimo, de um especialista ou doutor por cada 30 estudantes;
- Pelo menos 15% são doutores em regime de tempo integral;
- Para além desses doutores, pelo menos 35% são especialistas (que poderão ser igualmente
detentores do grau de doutor).
Sim
A14.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Conforme referido em A6, a Escola responde às exigências legais e, ainda, ao rácio docentes/alunos,
sendo necessário reforçar a componente de docentes com titulo de especialistas ou de doutorados
também possuidores do titulo de especialista.

A15. Observações

A15. Observações
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Trata-se uma pequena IES, localizada no interior, com dificuldades de afirmação e de contactos a
nível nacional e internacional, bem como carente de atividades de investigação, embora esteja
prevista a criação de um Centro de Investigação próprio.
Por outro lado, “exige-se” a implementação urgente do SIGQ, em consequência do Manual da
Qualidade já existente.
Cremos que os órgãos principais se encontram despertos para estas necessidades e que a sua
ultrapassagem se encontra em processo de implementação.

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 politécnica.
A oferta formativa desta Escola encontra-se adequada à missão de uma instituição de natureza
politécnica.
B1.2. Estudantes
Apreciação geral da evolução do número de estudantes nas Unidades Orgânicas.
O número de estudantes tem sido baixo e ainda mais reduzido nos momentos de crise. Com um
número significativo de estudantes provenientes dos concursos M23. Contudo, a partir daí,
continuando baixo, tem vindo a aumentar, embora pouco, nos últimos anos lectivos. 
B1.3. Diplomados
Apreciação geral da evolução do número de diplomados nas Unidades Orgânicas.
A afirmação anterior aplica-se ao caso dos diplomados.

B2. Corpo docente

B2.1. Adequação em número, qualificação e especialização
Apreciação geral da adequação do corpo docente das Unidades Orgânicas.
Em qualquer dos aspectos referidos o corpo docente responde positivamente, sendo importante, no
entanto, fazer aumentar o número de docentes com o titulo de especialistas ou de doutorados.
B2.2. Estabilidade e dinâmica de formação
Apreciação geral do grau de estabilidade do corpo docente das Unidades Orgânicas.
Bastante aceitável.

Perguntas B3. a B5.

B3. Instalações
Apreciação geral da adequação das instalações das Unidades Orgânicas.
Excetuando a zona mais antiga do edifício, a necessitar de obras de manutenção, as instalações são
adequadas, salvaguardando-se, no entanto, a inexistência de uma residência.
B4. Atividades de investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento
profissional de alto nível
Apreciação geral das atividades de investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e
desenvolvimento profissional de alto nível nas Unidades Orgânicas.
Aqui reside o principal problema desta IES, não existindo evidencias de actividades de investigação
orientada.
B5. Produção artística
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Apreciação geral das atividades de produção artística nas Unidades Orgânicas.
Não aplicavel.

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.
Existente, mas demasiado localizada e limitada à área de influência da Escola.
B7. Colaboração nacional e internacional
Apreciação geral das atividades em cooperação nacional e internacional nas Unidades Orgânicas.
Como referido anteriormente, é escassa e muito localizada em qualquer tipo de colaboração, o que
limita as potencialidades da IES.

B8. Sistema interno de garantia da qualidade

B8. Sistema interno de garantia da qualidade
No caso de existir um ou mais sistemas, definidos a nível da Unidade Orgânica, não certificados pela
A3ES, preencher o campo B8.2.
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.
<sem resposta>
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.
Verificar A4.4.2.
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.
<sem resposta>

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.
Reduzida dimensão, instalações e oferta formativa adequadas, corpo docente qualificado, fraca
(quase nula) cooperação nacional e internacional, inexistência de projetos de investigação.
B9.2. Áreas de excelência
Identificação de áreas de excelência.
Não existem.
B9.3. Áreas com fragilidades
Identificação de áreas com fragilidades específicas.
Principalmente cooperação nacional e internacional, bem como a investigação.
B9.4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento das Unidades Orgânicas.
Cremos ser importante que:
1.A IES comece por melhorar a sua cooperação, principalmente na procura de colaborações com
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outras IES nacionais e internacionais;
2. Quanto ao seu funcionamento, sejam atualizados os Estatutos, os quais deverão refletir a
realidade da Escola;
3. Seja de facto, garantida a autonomia científica e pedagógica da IES face à Entidade Instituidora;
4.Carente de projetos de investigação, a ESTF aproveite as cooperações atrás referidas, no sentido
de desencadear, em articulação com as mesmas, atividades tendentes a que aqueles projetos
existam, já que é conhecida a dificuldade em instalar um Centro de Investigação próprio;
5.A ESTF parta para uma atividade de marketing devidamente dirigida a atrair estudantes oriundos
do Concurso Nacional de Acesso e, bem assim, estudantes internacionais;
6. Tal estratégia passa por implementar uma abertura ao exterior, da qual, de resto, nos pudemos
aperceber que estavam a ser dados os primeiros passos;
7. A implementação do SIGQ, em consequência do Manual de Qualidade já existente, seja
rapidamente uma realidade;
8. Seja implementado o regulamento de avaliação institucional do desempenho docente;
9. No espaço envolvente da ESTF, se analise a possibilidade de construir um espaço de alojamento
para alunos de ambas as Escolas do IESF.
Aproveitamos para salientar que, também aqui, face à semelhança de ambas as Escolas, os aspetos
relacionados com aquilo que a CAE considera dever ser melhorado, são os mesmos.

B10. Observações

B10. Observações
Ver A 15.

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

C1. Apreciação global
Apreciação global da Instituição.
Todos os aspectos que aqui possamos indicar já o foram nos pontos anteriores, pelo que nos
dispensamos de os repetir, a não ser que, como se foi afirmando, se trata de uma IES com muitas
fragilidades, mas cujos dirigentes parecem conscientes e desejosos de as ultrapassar.
C2. Pontos fortes
Pontos fortes da organização e funcionamento da Instituição.
- Qualificação académica dos docentes;
- Facilidades concedidas aos docentes para a sua valorização académica;
- Existência de Manual da Qualidade;
- Existência de um regulamento de avaliação institucional do desempenho docente;
- Instalações e equipamentos disponíveis para a comunidade académica;
- Inserção da Escola na comunidade envolvente;
- Taxas de sucesso e de empregabilidade razoáveis;
- Várias participações dos docentes em publicações científicas;
- Corpo docente estável.

C3. Pontos fracos
Pontos fracos da organização e funcionamento da Instituição.
- Estatutos da Escola não refletidos no funcionamento dos órgãos da mesma (CTC e CP)
- Demasiada concentração de poderes no Diretor da Escola, em função do anteriormente referido
- Deficiente funcionamento do CP, face à inexistência de paridade, em que foram eleitos 10
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estudantes e 11 docentes (com o Diretor), o que poderá comprometer a autonomia pedagógica da
ESTF face à Entidade Instituidora
- Eleição incorreta quanto ao número de docentes, contrariando os Estatutos – 11 eleitos e 10
previstos estatutariamente
- Reduzido a apenas 1 ano a duração do mandato daqueles membros
- Fraca procura, inclusive com Cursos sem alunos
- Divulgação demasiado localizada no espaço geográfico
- Inexistência de projetos de investigação
- Fraca cooperação nacional e internacional, ao nível de ações concretas e com especial relevo para
a ausência de qualquer protocolo com outras Instituições de Ensino Superior nacionais, públicas ou
privadas
- Falhas nos Serviços de Ação Social, nomeadamente quanto a apoio médico e psicológico aos alunos,
bem como inexistência de alojamento
- Inexistência de estudantes internacionais
- Fraca mobilidade internacional
- Procura centrada maioritariamente em concursos especiais
- Ausência de captação de receitas próprias
- Inexistência de resultados da avaliação do corpo docente e de progressão na carreira
- Ausência de implementação do SIGQ
- Informação para o exterior desorganizada e desatualizada no site da Entidade Instituidora

C4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento da Instituição.
Ver B9. 4., conjugado, em algumas situações, com estratégias de ultrapassagem de pontos fracos
antes apontados, nomeadamente:
1. funcionamento e constituição dos Conselhos Técnico-Científico e Pedagógico;
2. duração dos respetivos mandatos;
3. resposta social mais completa para os estudantes;
4. recrutamento, avaliação de desempenho (existente mas não aplicada), carreira e progressão do
corpo docente;
5. criação de sinergias no âmbito das 2 Escolas do IESF para angariação de receitas próprias;
6. implementação urgente do SIGQ;
7. maior cuidado na informação para o exterior.

C5. Recomendação Final
(Acreditar, Acreditar com condições, Não Acreditar)
Acreditar com as seguintes condições:

De imediato:

a) Adequação dos Estatutos ao funcionamento da Escola, garantindo-se que são eleitos o número de
membros ali definidos, quer no CTC, quer no CP e que aqui se assegure a paridade entre docentes e
estudantes;
b) Garantir a autonomia científica e pedagógica da IES face à Entidade Instituidora;
c) Implementação do sistema institucional da avaliação de desempenho docente, com implicações na
respetiva carreira;
d) Desenvolver o SIGQ na sua totalidade;
e) Aplicação completa das medidas constantes do Plano 2016/2020;
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f) Criação de medidas tendentes a diversificar a procura de alunos; 
g) Ampliar a prestação de serviços à comunidade, através de sinergias entre os corpos docentes e
discentes das Escolas do IESF;
h) Criar condições de apoio médico e psicológico aos estudantes;
i) Aperfeiçoar a informação para o exterior;
j) Utilizar a Intranet para importantes informações internas;
k) Iniciar o estudo físico e financeiro para criação de alojamento de alunos;
l) Melhorar as condições existentes na parte mais antiga das instalações.

No prazo de 1 ano:

a) Demonstrar a implementação do SIGQ;
b) Concluir a avaliação do corpo docente;
c) Concretizar cooperações nacionais e internacionais com IES públicas ou privadas;
d) Iniciar a integração de docentes da ESTF em projetos de investigação desta, ainda que
desenvolvidos em Centros de Investigação exteriores;
e) Executar medidas que permitam a existência de estudantes internacionais na Escola;
f) Continuar a implementação das medidas constantes do Plano 2016/2020;
g) Ampliar a área geográfica e as formas de recrutamento de estudantes;

No prazo de 3 anos:

a) Apresentar resultados concretos em consequência de:
1. Internacionalização;
2. Investigação;
3. Cooperação nacional com IES;
b) Mostrar os efeitos positivos da implementação do Plano 2016/2020;
c) Ter iniciado a construção de espaço para alojamento de alunos.
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