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1. Nota Introdutória 

 

Serve o presente relatório para dar conta da avaliação global do cumprimento dos objetivos 

do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) de 2012 da Reitoria da Universidade 

Nova de Lisboa (RUNL), dando-se, assim, cumprimento ao previsto no artigo 15.º da Lei n.º 

66-B/2007, de 28 de dezembro. 

Com a finalidade de substanciar a elaboração deste relatório foi solicitada às direções de 

serviço e gabinetes envolvidos no cumprimento dos objetivos do QUAR a apresentação de 

fichas de monitorização sobre o grau de cumprimento dos respetivos objetivos, assim como 

a justificação dos eventuais desvios. 

A Universidade Nova de Lisboa foi legalmente criada pelo Decreto-Lei n.º 402/73, de 11 de 

agosto. 

Terminado em 31 de dezembro de 1981, por força do Decreto-Lei n.º 35/82, de 4 de 

fevereiro, o regime de instalação a que a Universidade Nova de Lisboa estava submetida, 

por Despacho Normativo n.º 61/89, publicado no Diário da República n.º 153, 1.ª série, de 6 

de julho, foram publicados os primeiros Estatutos da Universidade Nova de Lisboa. 

Através do Despacho Normativo n.º 35/2001, publicado no Diário da República, 1ª Série, 

n.º 199, de 28 de Agosto, foi homologada a primeira alteração aos Estatutos da 

Universidade. 

Em 10 de setembro, através da Lei nº 62/2007, foi publicado o novo regime jurídico das 

instituições de ensino superior (RJIES) e posteriormente foram, homologados pelo 

Despacho Normativo nº 42/2008, de 26 de Agosto de 2008, os novos Estatutos da 

Universidade Nova de Lisboa. 

A Universidade Nova de Lisboa (UNL) identifica-se como uma instituição universitária com 

investigação reconhecida internacionalmente e ensino de qualidade, orientado 

progressivamente para os segundo e terceiros ciclos, capaz de assegurar elevados níveis de 

sucesso profissional aos seus estudantes e de prestar serviços à comunidade, nacional e 

internacional. 

Os serviços da Reitoria apoiam o Reitor e a Equipa Reitoral na coordenação das atividades 

da NOVA, em estreita articulação com as unidades orgânicas. 
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A Universidade Nova de Lisboa integra as seguintes unidades orgânicas: 

 

Faculdades: 

 

                            

 

 

Institutos e Escola: 

 

                                     

 

 

1.1. Missão e Orientações Estratégicas 

Missão 

A Reitoria da Universidade Nova de Lisboa tem por missão assegurar as funções de apoio 

técnico, jurídico e administrativo às Unidades Orgânicas e Serviços da Universidade, nos 

domínios da gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais, do apoio jurídico e 

contencioso, da informação e das relações públicas e das tecnologias de informação e 

comunicação e, ainda, acompanhar a execução do plano estratégico. 

 

Orientações Estratégicas 

Com base nos Estatutos da Universidade Nova de Lisboa, na missão da Reitoria e no Plano 

Estratégico 2012-2016, foram identificados seis objetivos estratégicos: 

OE1 – Assegurar uma política e gestão universitárias coerentes com os Estatutos da UNL, 

em todas as suas unidades orgânicas, através da execução do plano estratégico e respetivos 

planos de ação; 

OE2 – Contribuir para a definição de linhas de orientação no plano científico e pedagógico; 

OE3 – Garantir o apoio jurídico e contencioso às unidades orgânicas; 

OE4 – Contribuir para a organização e preservação do património; 
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OE5 – Contribuir para a racionalização da despesa pública, acompanhando a elaboração do 

orçamento, a execução orçamental e a consolidação de contas; 

OE6 – Reforçar os mecanismos de cooperação institucional no âmbito da UNL. 

 

Os objetivos estratégicos apontam e identificam a maneira como a missão é executada e os 

indicadores representam uma forma de monitorizar essa execução, permitindo corrigir 

anualmente trajetos e rever iniciativas. 

 

Estrutura Organizacional 

1.2. Estrutura da Universidade 

Em conformidade com os Estatutos, publicados no Diário da República n.º 164, 2.ª série, de 

26 de agosto - Despacho Normativo nº 42/2008, a Universidade Nova de Lisboa é integrada 

pelos seguintes órgãos: 

 Conselho Geral; 

 Reitor; 

 Colégio de Diretores; 

 Conselho de Estudantes; 

 Conselho de Disciplina; 

 Conselho de Gestão; 

 Provedor do Estudante. 

Além do Reitor estão nomeados quatro vice-reitores e quatro pró-reitores. 

A UNL tem um Administrador, que reporta hierarquicamente ao Reitor e exerce as 

seguintes competências: 

a) Assegura a gestão corrente da RUNL; 

b) Coordena os Serviços Administrativos e os Gabinetes que lhe forem 

determinados pelo Reitor; 

c) Integra o Conselho de Gestão da Universidade e dá execução às suas 

deliberações. 

O Administrador executa ainda as funções e as competências que lhe forem delegadas pelo 

Reitor.   
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A RUNL desenvolve a sua atividade através de Direções de Serviços, Divisões e Gabinetes, 

em conformidade com o Regulamento dos Serviços da Reitoria, publicado no Diário da 

República n.º 26, 2.ª série, de 7 de fevereiro de 2011, através do Despacho n.º 2674/2011. 

 

A Reitoria da UNL encontra-se estruturada conforme se apresenta no organograma: 

 

 

Ilustração 1 - Organograma da Reitoria da UNL 

 

2. Autoavaliação 

 

2.1. Análise dos resultados alcançados e dos desvios verificados – QUAR 2012 

 

Para o ano de 2012, foram priorizados onze objetivos operacionais, monitorizados por um 

conjunto de 15 indicadores, de acordo com as seguintes dimensões: 

Reitor 

 

Vice-Reitores 

Pró-Reitores 

Gabinete de Apoio 

ao Reitor e à Equipa 

Reitoral 

Gabinete 

 

 Jurídico 

Divisão  

de  

Planeamento 

 

Administradora 

Direção 

 de  

Serviços Académicos 

Direção  

de 

 Serviços Administrativos 

Gabinete de 

Relações 

Internacionais 

Gabinete  

de  

Informática 

Gabinete de 

Comunicação, 

Imagem e 

Relações 

Públicas 

Divisão de Concursos 

e 

 Provas Académicas 

Gabinete de 

Apoio  à  

Qualidade do 

Ensino 

Direção de Serviços de 

Construção, Manutenção e 

Espaços Verdes 

 

Gabinete de 

Apoio  ao 

Empreendedorismo 

Direção de Serviços de 

Planeamento, Apoio à 

Investigação e ao 

Desenvolvimento 

Institucional  

Divisão de Gestão 

Académica, 

Empregabilidade e 

Inserção 

Profissional 

Divisão de Apoio à 

Investigação e ao 

Desenvolvimento 

Institucional 

Divisão  

de 

 Recursos 

Financeiros 

Divisão  

de 

 Recursos 

Humanos 

Conselho de Gestão 

Conselho Geral 
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Tabela 1 - Objetivos e Indicadores por Dimensão do Quadro de Avaliação e Responsabilização 

MEC 

Eficácia Eficiência Qualidade Total 

N.º 
Objetivos 

N.º 
Indicadores 

N.º 
Objetivos 

N.º 
Indicadores 

N.º 
Objetivos 

N.º 
Indicadores 

N.º 
Objetivos 

N.º 
Indicadores 

Reitoria da 
UNL 

8 10 1 1 2 4 11 15 

 

Não foram feitos ajustamentos aos objetivos, indicadores e metas do QUAR no decorrer de 

2012, apresentando-se, de seguida, os resultados alcançados, por dimensão, respetiva 

análise e fundamentação (Tabela 2, 3 e 4). O QUAR de 2012 integral encontra-se em anexo 

ao presente relatório. 

Tabela 2 - Análise dos Resultados e Desvios 

MEE Objetivos Indicadores Meta Resultado 

Desvio 
face à 
meta 
(%) 

Justificação Impacto 

Reitoria 
da UNL 

O1. Gerir a execução do Plano 
Estratégico e assegurar o 

desenvolvimento de iniciativas 
conjuntas entre as Unidades 

Orgânicas, de modo a 
estimular a partilha de 

serviços e projetos 

In. 1 - Taxa de execução do 
Plano de Atividades da 

Reitoria 

[80% a 
100%] 

92% 0,00% 

De 63 objetivos 
planeados foram 

executados 58 
objetivos 

Obtenção de 
melhores resultados 

e melhoria dos 
serviços 

Ind. 2 - Taxa de execução do 
Plano Anual de Reuniões do 

Colégio de Diretores 

[80% a 
100%] 

108% 8,00% 

De 12 reuniões 
planeadas foram 

realizadas 13 
reuniões 

Coordenação da 
gestão da UNL 

permitindo uma 
maior transparência 
e envolvimento no 

relacionamento 
entre as unidades 

orgânicas 

O2. Dinamizar a criação da 
Escola Doutoral da Nova 

Ind. 3 - Taxa de execução 
das atividades previstas 

[80% a 
90%] 

100% 11,11% 

A Escola Doutoral 
teve a sessão 
inaugural em 

Janeiro de 2013.                    
Todas as atividades 
programadas foram 

realizadas. 

Promover a 
qualidade, a 

interdisciplinaridade 
e a 

internacionalização 
dos programas 

doutorais de toda a 
universidade 

O3. Garantir a aplicação dos 
procedimentos e requisitos 

legais das atividades de 
Gestão Académicas das U. O. 
da UNL em conformidade e 

com celeridade (concursos de 
pessoal docente, provas de 
agregação e doutoramento, 

concessão de 
equivalências/reconhecimento 

de habilitações académicas, 
registo de habilitações 

estrangeiras e suplemento ao 
diploma do grau de doutor) 

Ind. 4 - Percentagem de 
resposta nos prazos 

definidos 

[85% a 
95%] 

100% 5,26% 

79 concursos:  
Previsão 159 dias 
/média 157 dias;                                   

6 provas de 
Agregação: Previsão 
160 dias /média 64 

dias;                                   
5  Doutoramento: 
Previsão 110 dias 
/média  71 dias;                                 

32 Registos e 
Equivalências / 

média 5 dias 

Dar cumprimento 
ao artigo 84.º do 

Estatuto da Carreira 
Docente 

Universitária 
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MEE Objetivos Indicadores Meta Resultado 

Desvio 
face à 
meta 
(%) 

Justificação Impacto 

Reitoria 
da UNL 

O4. Desenvolver o 
Observatório de 

Empregabilidade da UNL 

Ind. 5 - Taxa de execução 
das atividades previstas 

[70% a 
90%] 

100% 11,11% 

Inquirição aos 
diplomados 

(licenciados, mestres 
e doutores) de todas 

as unidades 
orgânicas que 

obtiveram os graus 
no ano letivo de 

2009/10 
Todas as atividades 

previstas foram 
realizadas. 

Recolha de 
informação acerca 

da situação 
profissional dos 

licenciados, 
mestres e 

doutores da UNL 

O5. Garantir resposta às 
solicitações das Unidades 

Orgânicas sobre questões de 
natureza jurídica e de 

contencioso 

Ind. 6 - Taxa de estudos e 
pareceres técnico-jurídicos 
(urgentes e muito urgentes, 
de complexidade média ou 
elevada) elaborados dentro 

do prazo estipulado 

[85% a 
95%] 

100% 5,26% 

Todos os estudos e 
pareceres técnico-

jurídicos foram 
elaborados antes do 
prazo estipulado por 
lei que é de 30 dias 

Reforço da 
eficácia dos 
serviços e 

celeridades nos 
procedimentos 

legais 

O6. Assegurar as atividades 
de preservação e organização 

do património da NOVA 

Ind. 7 - Taxa de execução do 
Plano de Atividades do 

Património e Instalações 

[70% a 
90%] 

100% 11,11% 

Registo atualizado 
de 82% dos edifícios 

da NOVA na 
plataforma "Sistema 

de Inventário de 
Imóveis do Estado", 
conforme previsto 

no plano de 
atividades do 
património e 
instalações 

Identificação de 
todos os Edifícios 

da NOVA em 
suporte 

magnético 
permitindo aferir 
o seu estado de 

conservação 

O7. Consolidar a imagem da 
NOVA e dinamizar a sua 

participação nas redes sociais 

Ind. 8 - Taxa de execução 
das campanhas de imagem 

previstas 

[70% a 
90%] 

100% 11,11% 

Foram realizadas 
todas as campanhas 
de imagem previstas 
(Brochuras, Futurália 

e comunicados à 
imprensa) 

Maior divulgação 
da UNL 

Ind. 9 - N.º de redes sociais [2 a 4] 4 0,00% 
Adesão a 4 redes 

sociais 

Incremento da 
visibilidade da 
UNL junto dos 

utentes através de 
redes sociais 

O8. Consolidar, em 
colaboração com as Unidades 

Orgânicas, mecanismos de 
controlo de qualidade sobre 

I&D pelo CONVERIS 

Ind. 10 - Taxa de execução 
das atividades previstas 

[70% a 
90%] 

100% 11,11% 

Foram realizadas 
todas as atividades 

previstas e 
aprovadas na 

reunião do Colégio 
de Diretores. 

Obter informação 
agregada sobre 

publicações, 
projetos e 
patentes 

O9. Desenvolver uma 
metodologia de Full Costs na 

UNL 

Ind. 11 - Taxa de execução 
das atividades previstas 

[70% a 
90%] 

100% 11,11% 

Participação na ação 
de formação “FP Full 

Cost, Financial 
Management & 
Audit - Yellow 

Research” para 
avaliação interna da 

viabilidade de 
implementação da 

metodologia de Full 
Costs 

Implementação 
da metodologia 

de Full Costs 

O10. Dinamizar o Sistema 
Interno de Garantia de 

Qualidade do 
Ensino/Aprendizagem 

Ind. 12: Taxa de execução 
das atividades na 

implementação do Sistema 
de Garantia da Qualidade 
do Ensino/Aprendizagem 

[70% a 
90%] 

100% 11,11% 

Em reunião do Colégio 
de Diretores foi 

decidido que o ano 
letivo de 2011/2012 

seria o ano 
experimental para a 
implementação do 

SGQE. Cada UO 
deveria implementar 

o SGQE em, pelo 
menos, um ciclo de 

estudos completo. As 
atividades previstas 
para o ano de 2012 
foram na totalidade 

realizadas 

Permitir a 
identificação de 
dificuldades e 

preparar a 
implementação 

do SGQE em 
2012/2013 a 

todos os ciclos de 
estudos. 
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Ind. 13: N.º de Unidades 
Orgânicas com 

procedimentos conformes 
do processo de certificação 

[1 a 3] 8 
166,67

% 

Todas as UO's, com 
exceção do ITQB, 

procederam à 
aplicação do sistema 

num conjunto de 
ciclo de estudos 

previamente 
selecionados para o 
ano experimental 

Dado o sucesso na 
implementação 
irá aplicar-se a 
todos os cursos 
das 8 unidades. 

Traduziu-se numa 
melhoria dos 
instrumentos 

utilizados 

 

MEE Objetivos Indicadores Meta Resultado 
Desvio 

face à meta 
(%) 

Justificação Impacto 

Reitoria 
da UNL 

O11. Assegurar um conjunto de 
políticas de gestão de pessoas, 

visando a qualificação, 
capacitação e satisfação dos 

colaboradores 

Ind. 14: Taxa de execução do 
plano de formação aprovado 

[75% a 
95%] 

124% 30,53% 

Das 25 ações 
previstas foram 

realizadas 31 
decorrentes das 

necessidades 
pontuais sentidas 

pelos serviços 

Maior satisfação 
dos colaboradores, 

aumento da 
produtividade e 
qualidade dos 

serviços. Facilitar a 
partilha de 

conhecimentos 
entre os 

trabalhadores 

Ind. 15: Nível de satisfação 
dos colaboradores 

[3 a 4] 3,27 0,00% 

O índice de 
satisfação dos 
colaboradores 

situou-se entre o 3 
e o 4 sendo que 1 

representa o menor 
grau de satisfação e 
5 o maior grau de 

satisfação. 

Reforço na 
eficiência da RUNL 

melhorando a 
qualidade da 

relação entre a 
RUNL e os seus 
colaboradores. 
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Tabela 3 - Resultados por Dimensão (Eficácia, Eficiência e Qualidade) 

Objetivos Operacionais 

EFICÁCIA 
         

50,00% 

01. Gerir a execução do Plano Estratégico e assegurar o desenvolvimento de iniciativas conjuntas entre as Unidades Orgânicas, de modo a 
estimular a partilha de serviços e projetos (OE1) 

Ponderação 12,50% 

Indicadores 2010 2011 Meta 2012 Tolerância Valor 
Crítico 

Peso Realizado Taxa de 
Realização (%) 

Classificação Desvio 

Ind. 1: Taxa de execução do Plano de 
Atividades da Reitoria     

90,00% 10,00% 100,00% 50,00% 92,00% 100,00% Cumpriu 0,00% 

Ind. 2: Taxa de execução do Plano Anual 
de Reuniões do Colégio de Diretores     

90,00% 10,00% 100,00% 50,00% 92,00% 108,00% Superou 8,00% 

           
02. Dinamizar a criação da Escola Doutoral da NOVA (OE2) Ponderação 12,50% 

Indicadores 2010 2011 Meta 2012 Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Realizado 

Taxa de 
Realização (%) 

Classificação Desvio 

Ind. 3: Taxa de execução das atividades 
previstas     

85,00% 5,00% 100,00% 100,00% 100,00% 111,11% Superou 11,11% 

           
03. Garantir a aplicação dos procedimentos e requisitos legais das atividades de Gestão Académica das UO's da UNL em conformidade e 
com celeridade (concursos de pessoal docente, provas de agregação e doutoramento, concessão de equivalências/reconhecimento de 
habilitações académicas, registo de habilitações estrangeiras e suplemento ao diploma do grau de doutor (OE2) 

Ponderação 12,50% 

Indicadores 2010 2011 Meta 2012 Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Realizado 

Taxa de 
Realização (%) 

Classificação Desvio 

Ind. 4: Percentagens de respostas nos 
prazos definidos     

90,00% 5,00% 100,00% 100,00% 100,00% 105,26% Superou 5,26% 

           
04. Desenvolver o Observatório de Empregabilidade da UNL (OE2) Ponderação 12,50% 

Indicadores 2010 2011 Meta 2012 Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Realizado 

Taxa de 
Realização (%) 

Classificação Desvio 

Ind. 5: Taxa de execução das atividades 
previstas     

80,00% 10,00% 100,00% 100,00% 100,00% 111,11% Superou 11,11% 

           
05. Garantir respostas às solicitações das Unidades Orgânicas sobre questões de natureza jurídica e de contencioso (OE3) Ponderação 12,50% 

Indicadores 2010 2011 Meta 2012 Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Realizado 

Taxa de 
Realização (%) 

Classificação Desvio 

Ind. 6: Taxa de estudos e pareceres 
técnico-jurídicos (urgentes e muito 
urgentes, de complexidade média ou 
elevada) elaborados dentro do prazo 
estipulado     

90,00% 5,00% 100,00% 100,00% 100,00% 105,26% Superou 5,26% 

           
06. Assegurar as atividades de preservação e organização do património da UNL (OE4) Ponderação 12,50% 

Indicadores 2010 2011 Meta 2012 Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Realizado 

Taxa de 
Realização (%) 

Classificação Desvio 

Ind. 7: Taxa de execução do Plano de 
atividades do Património e Instalações     

80,00% 10,00% 100,00% 100,00% 100,00% 111,11% Superou 11,11% 

           
07. Consolidar a imagem da NOVA e dinamizar a sua participação nas redes sociais (OE6) Ponderação 12,50% 

Indicadores 2010 2011 Meta 2012 Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Realizado 

Taxa de 
Realização (%) 

Classificação Desvio 

Ind. 8: Taxa de execução das campanhas 
de imagem previstas     

80,00% 10,00% 100,00% 50,00% 100,00% 111,11% Superou 11,11% 

Ind. 9: Número de redes sociais 
    

3 1 4 50,00% 4 100,00% Cumpriu 0,00% 

           
08. Consolidar, em colaboração com as Unidades Orgânicas, mecanismos de controlo de qualidade I&D pelo CONVERIS (OE2) Ponderação 12,50% 

Indicadores 2010 2011 Meta 2012 Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Realizado 

Taxa de 
Realização (%) 

Classificação Desvio 

Ind. 10: Taxa de execução das atividades 
previstas     

80,00% 10,00% 100,00% 100,00% 100,00% 111,11% Superou 11,11% 

           EFICIÊNCIA 
         

25,00% 

09. Desenvolver uma metodologia de Full Costs na UNL (OE5) Ponderação 100,00% 

Indicadores 2010 2011 Meta 2012 Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Realizado 

Taxa de 
Realização (%) 

Classificação Desvio 

Ind. 11: Taxa de execução das atividades 
previstas     

80,00% 10,00% 100,00% 10,00% 100,00% 111,11% Superou 11,11% 
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QUALIDADE 
         

25,00% 

010. Dinamizar o Sistema Interno de Garantia de Qualidade do Ensino/Aprendizagem(OE2) Ponderação 60,00% 

Indicadores 2010 2011 Meta 2012 Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Realizado 

Taxa de 
Realização (%) 

Classificação Desvio 

Ind. 12: Taxa de execução das atividades 
na implementação do Sistema de 
Garantia da Qualidade do 
Ensino/Aprendizagem     

80,00% 10,00% 100,00% 50,00% 100,00% 111,11% Superou 11,11% 

Ind. 13: Número de Unidades Orgânicas 
com procedimentos conformes do 
processo de certificação     

2 1 2 50,00% 8 266,67% Superou 1660,67% 

           
011. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores (OE6) Ponderação 40,00% 

Indicadores 2010 2011 Meta 2012 Tolerância 
Valor 

Crítico 
Peso Realizado 

Taxa de 
Realização (%) 

Classificação Desvio 

Ind. 14: Taxa de execução do plano de 
formação aprovado     

85,00% 10,00% 100,00% 50,00% 124,00% 130,53% Superou 30,53% 

Ind. 15: Nível de satisfação dos 
colaboradores     

3,5 0,5   50,00% 3,27 100,00% Classificação 0,00% 

 

  



 
 

 
Relatório de autoavaliação de desempenho – QUAR 2012                                                                          11 

 

Tabela 4 - Mapa de Objetivos 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

             
REITORIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

 

AVALIAÇÃO FINAL 

             Tipologia 
dos 

Objetivos 
(EFQM) 

Perpetiva 
dos 

Objetivos 
(BSC) 

Tipologia dos 
Objetivos  

Objetivos                                                                                     
(o que se pretende concretizar) 

Indicador Meta Critérios de superação 
Ponderaçã

o 

 

Resultado 
Taxa. 
Realizaç
ão 

Classifica
ção 

Avaliação 

             

Satisfação 
dos 

Utentes/ 
Alunos e 

Impacto na 
Sociedade 

Mercado/ 
Alunos 

Qualidade e 
Serviço 

Consolidar a imagem da NOVA e 
dinamizar a sua participação nas 
redes sociais 

Taxa de execução das 
campanhas de imagem 
previstas 

  Supera: >90% 

3,13%  100,00% 111,11% 5 

4,775 

 [70% a 90%] Cumpre: [70% a 90%] 
   Não cumpre: <70% 
 

N.º de redes sociais 

  Supera: >4 

3,13%  4 100,00% 3  [2 a 4] Cumpre: [2 a 4] 
   Não cumpre: <2 
 

Dinamizar o Sistema Interno de 
Garantia de Qualidade do Ensino/ 
Aprendizagem (SIGQE) 

Taxa de execução das 
atividades na 
implementação do 
SIGQE 

  Supera: >90% 

7,50%  100,00% 111,11% 5  [70% a 90%] Cumpre: [70% a 90%] 
   Não cumpre: <70% 
 N.º de Unidades 

Orgânicas com 
procedimentos 
conformes do processo 
de certificação 

  Supera: >3 

7,50% 
 

8 266,67% 5 
 [1 a 3] Cumpre: [1 a 3] 

 
  

Não cumpre: <1 
 

            

Resultados - 
Chave do 
Serviço / 
Atividade 

Processos 
Produção e 
Eficiência 
Operacional 

Garantir a execução do Plano 
Estratégico e assegurar o 
desenvolvimento de iniciativas 
conjuntas entre as Unidades 
Orgânicas, de modo a estimular a 
partilha de serviços e projetos 

Taxa de execução do 
Plano de Atividades da 
Reitoria 

  Supera: >100% 

3,13%  92,00% 100,00% 3  [80% a 100%] Cumpre: [80% a 100%] 
   Não cumpre: <80% 
 Taxa de execução do 

Plano Anual de 
Reuniões do Colégio 
de Diretores 

  Supera: >100% 

3,13% 
 

108,00% 108,00% 5  [80% a 100%] Cumpre: [80% a 100%] 
 

  Não cumpre: <80% 
 

Dinamizar a criação da Escola 
Doutoral da NOVA 

Taxa de execução das 
atividades previstas 

  Supera: >90% 

6,25%  100,00% 111,11% 5  [80% a 90%] Cumpre: [80% a 90%] 
   Não cumpre: <80% 
 Garantir a aplicação dos 

procedimentos e requisitos legais 
das atividades de Gestão 
Académica das UO's da UNL em 
conformidade e com celeridade 
(concursos de pessoal docente, 
provas de agregação e 
doutoramento, concessão de 
equivalências/reconhecimento de 
habilitações académicas, registo 
de habilitações estrangeiras e 
suplemento ao diploma do grau 
de doutor 

Percentagem de 
respostas nos prazos 
definidos 

  Supera: >95% 

6,25% 

 

100,00% 105,26% 5 

 [85% a 95%] Cumpre: [85% a 95%] 

 

  Não cumpre: <85% 

 
Desenvolver o Observatório da 
Empregabilidade da UNL 

Taxa de execução das 
atividades previstas 

  Supera: >90% 

6,25%  100,00% 111,11% 5  [70% a 90%] Cumpre: [70% a 90%] 
   Não cumpre: <70% 
 

Garantir a resposta às solicitações 
das Unidades Orgânicas sobre 
questões de natureza jurídica e de 
contencioso 

Taxa de estudos e 
pareceres técnico- 
jurídicos (urgentes e 
muito urgentes, de 
complexidade média 
ou elevada) elaborado 
dentro do prazo 
estipulado 

  
Supera: >95% 

6,25% 

 

100,00% 105,25% 5  [85% a 95%] 
Cumpre: [85% a 95%] 

 

  
Não cumpre: <85% 

 
Assegurar as atividades de 
preservação e organização do 
património da UNL 

Taxa de execução do 
Plano de Atividades do 
Património e 
Instalações 

  Supera: >90% 

6,25% 
 

100,00% 111,11% 5  [70% a 90%] Cumpre: [70% a 90%] 
 

  Não cumpre: <70% 
 Consolidar, em colaboração com 

as Unidades Orgânicas, 
mecanismos de controlo de 
qualidade sobre I&D pelo 
CONVERIS 

Taxa de execução das 
atividades previstas 

  Supera: >90% 

6,25% 
 

100,00% 111,11% 5  [70% a 90%] Cumpre: [70% a 90%] 
 

  
Não cumpre: <70% 

 
           

Financeira 
Eficiência 
económico - 
financeira 

Desenvolver uma metodologia de 
Full Costs na UNL 

Taxa de execução das 
atividades previstas 

  Supera: >90% 

25%  100,00% 111,11% 5  [70% a 90%] Cumpre: [70% a 90%] 
   Não cumpre: <70% 
 

            

Satisfação 
dos 
colabora- 
dores 

Aprendiza
- gem e 
desenvol. 
Organiza- 
cional 

Recursos 
Humanos 

Assegurar um conjunto de 
políticas de gestão de pessoas, 
visando a qualificação, 
capacitação e satisfação dos 
colaboradores 

Taxa de execução do 
plano de formação 
aprovado 

  Supera: >95% 

5,00%  100,00% 111,11% 5  [75% a 95%] Cumpre: [75% a 95%] 
   Não cumpre: <75% 
 

Nível de satisfação dos 
colaboradores 

 [15/7 a 15/8] 

Supera: >4 

5,00%  0,00% 0,00% 1 Cumpre: [3 a 4] 
 Não cumpre: <3 
 

 
Avaliação Final 4,775 

         

 
Eficácia 

 
4,750 

   

100,00% 

     

 
Eficiência 5,000  

        
 

Qualidade 
 

4,000 
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2.1.1. Evolução histórica dos indicadores 

 

Tabela 5 - Evolução Histórica dos Indicadores 

MEE Indicadores 

Evolução dos Resultados Obtidos em Comparação 
com anos anteriores 

2012 2011 
Evolução 
(11/12) 

Reitoria da 
UNL 

In. 1 - Taxa de execução do Plano de Atividades da Reitoria 92% 
  

Ind. 2 - Taxa de execução do Plano Anual de Reuniões do Colégio de 
Diretores 

108% 108% 0% 

Ind. 3 - Taxa de execução das atividades previstas 100% 
  

Ind. 4 - Percentagem de resposta nos prazos definidos 100% 
  

Ind. 5 - Taxa de execução das atividades previstas 100% 100% 0% 

Ind. 6 - Taxa de estudos e pareceres técnico-jurídicos (urgentes e muito 
urgentes, de complexidade média ou elevada) elaborados dentro do 
prazo estipulado 

100% 100% 0% 

Ind. 7 - Taxa de execução do Plano de Atividades do Património e 
Instalações 

100% 
  

Ind. 8 - Taxa de execução das campanhas de imagem previstas 100% 
  

Ind. 9 - N.º de redes sociais 4 
  

Ind. 10 - Taxa de execução das atividades previstas 100% 
  

Ind. 11 - Taxa de execução das atividades previstas 100% 
  

Ind. 123: Taxa de execução das atividades na implementação do Sistema 
de Garantia da Qualidade do Ensino/Aprendizagem 

100% 
  

Ind. 13: N.º de Unidades Orgânicas com procedimentos conformes do 
processo de certificação 

8 
  

Ind. 14: Taxa de execução do plano de formação aprovado 124% 142% 18% 

Ind. 15: Nível de satisfação dos colaboradores 3,27 
  

 

2.2. Apreciação dos Utilizadores 

Tendo como objetivo avaliar o nível de satisfação foram implementados os seguintes 

questionários de avaliação de satisfação: 

 

2.2.1 – Grau de satisfação das Unidades Orgânicas da UNL 

Tendo como objetivo avaliar o nível de satisfação das Unidades Orgânicas da UNL foi 

aplicado um questionário com base no modelo da CAF. 

Os questionários foram divulgados, em Novembro de 2012, por correio eletrónico, aos 9 

administradores das 9 unidades orgânicas. 
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Os questionários foram devolvidos, devidamente preenchidos, em suporte eletrónico e, em 

alternativa, em papel remetidos por correio. A taxa de resposta foi de 44%, tendo apenas 4 

unidades orgânicas respondido. 

O questionário aplicado integrada as seguintes dimensões: 

 Imagem global da Organização; 

 Acessibilidade; 

 Produtos e Serviços. 

Numa escala de avaliação de 1 (muito insatisfeito) a 5 (muito satisfeito), a satisfação global 

dos colaboradores foi avaliada em 4,38, com os seguintes valores por item: 

 Satisfação com a imagem global da Organização = 4,25 

 Satisfação com a acessibilidade = 4,38 

 Satisfação com os produtos e serviços = 4,50 

 

 

 

 

 

 

4,25 4,38 4,5 

0

1

2

3

4

5

Organização Acessibilidade Produtos e serviços

Satisfação com 
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2.2.2 – Grau de satisfação dos trabalhadores com a Divisão de Recursos Humanos 

 

Foram elaborados dois questionários com o objetivo de estudar a satisfação dos 

trabalhadores da Reitoria e dos trabalhadores das Divisões dos Recursos Humanos das 

Unidades Orgânicas, relativamente ao serviço prestado pela área de recursos humanos da 

Reitoria. 

A medição da satisfação dos trabalhadores é essencial para a avaliação da qualidade dos 

serviços prestados pelo departamento de recursos humanos, sendo também uma 

oportunidade de participação do trabalhador na construção de um Serviço à sua medida, 

baseado na perceção e valorização dos serviços prestados.  

Este estudo tem o propósito de identificar áreas-chave para a satisfação dos respetivos 

trabalhadores, melhorando assim o serviço de modo a adequá-lo às reais necessidades. 

 Grau de satisfação dos trabalhadores da Reitoria 

Os questionários foram divulgados, através da Nota Interna n.º 9/2012, de 17 de setembro, 

por correio eletrónico, a 51 trabalhadores da Reitoria da UNL.  

Os questionários foram devolvidos, devidamente preenchidos, em suporte eletrónico e, em 

alternativa, depositados numa urna criada para o efeito. A taxa de resposta foi de 66,67%.  

O questionário aplicado integrava os seguintes indicadores: 

 Satisfação com o atendimento; 

 Satisfação com a prestação do serviço; 

 Satisfação com a documentação; 

 Satisfação global. 

 

Numa escala de avaliação de 1 (muito insatisfeito) a 5 (muito satisfeito), a satisfação global 

dos trabalhadores com a Divisão de Recursos Humanos da Reitoria foi avaliada em 4,03. 
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 Grau de satisfação dos trabalhadores das unidades orgânicas  

Os questionários foram divulgados, através de ofício circular n.º 23/2012, de 12 de 

setembro, por correio eletrónico, aos responsáveis dos Recursos Humanos de 10 unidades 

orgânicas, a saber: 

 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

 Faculdade de Ciências e Tecnologia 

 Faculdade de Direito 

 Faculdade de Economia 

 Faculdade de Ciências Médicas  

 Instituto de Tecnologia Química e Biológica 

 Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação 

 Instituto de Higiene de Medicina Tropical 

 Escola Nacional de Saúde Pública 

 Serviços de Acção Social 

  

Os questionários foram devolvidos, devidamente preenchidos, em suporte eletrónico e, em 

alternativa, enviados por correio. A taxa de resposta foi de 100%.  

O questionário aplicado integrava os seguintes indicadores: 

 Satisfação com o atendimento; 

 Satisfação com a prestação do serviço; 

 Satisfação com a documentação; 

 Satisfação global. 

 

Numa escala de avaliação de 1 (muito insatisfeito) a 5 (muito satisfeito), a satisfação global 

dos trabalhadores dos Recursos Humanos das unidades orgânicas com a Divisão de 

Recursos Humanos da Reitoria foi avaliada em 4,30. 
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2.2.3 – Inquérito à satisfação das Unidades Orgânicas da UNL relativamente às 

interações mantidas com a Divisão de Planeamento da Reitoria. 

 

De modo a que fosse possível às Unidades Orgânicas da UNL avaliar a sua satisfação 

relativamente às interações mantidas com a Divisão de Planeamento da Reitoria durante a 

totalidade do ano de 2012, procurou-se que a realização do inquérito ocorresse junto ao 

final do ano. 

Em 20 de dezembro de 2012 foi colocado à consideração superior um documento contendo 

uma proposta de metodologia para a realização do inquérito (contendo as questões do 

inquérito, a fundamentação do mesmo e das ponderações de avaliação, critérios, escala, 

ferramenta de suporte, destinatários, procedimento e calendário). Esta proposta foi 

aprovada sem alterações, apenas com a recomendação que a recolha fosse realizada no 

início de 2013, de modo a evitar o período das festividades natalícias e as ausências daí 

decorrentes – com potenciais efeitos ao nível da taxa de participação. 

Para a construção e realização do inquérito optou-se pela utilização da ferramenta online 

Google Forms. 

De modo a reduzir a carga administrativa e potenciar a participação, o inquérito foi 

respondido, de forma anónima, através do acesso aberto a um endereço de internet. A 

fiabilidade das respostas foi aferida através do cruzamento da identificação da Unidade 

Orgânica com as áreas funcionais avaliadas e com o número de respostas obtidas. Não 

foram identificados quaisquer elementos que justifiquem reservas relativamente aos 

resultados apurados. 

O período de recolha das respostas decorreu entre 10 e 18 de janeiro de 2013. 

Em 10 de janeiro de 2013 foram remetidos, via e-mail, 74 convites dando conta do 

lançamento do inquérito e apelando à participação no mesmo. Os destinatários 

selecionados correspondem a todos os colaboradores das UO’s da UNL com os quais a DP 

tem registo de ter mantido algum tipo de interação durante 2012, nomeadamente no 

âmbito do RAIDES, do INDEZ, do RECIF ou por outros motivos. Entre eles incluem-se os 

Administradores das UO’s, os coordenadores dos departamentos académicos, de recursos 

humanos e financeiros e também os técnicos diretamente envolvidos na realização dos 

diversos trabalhos.  
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Dos 74 convites enviados através de e-mail houve 2 não entregues por os endereços terem 

sido desativados. Num outro caso verificou-se, no decurso do inquérito, que um dos 

destinatários se encontrava duplicado por constar dos registos da DP com dois nomes e 

dois endereços de e-mail distintos (este participante indicou ter submetido apenas uma 

resposta). Houve ainda uma situação em que o endereço de e-mail se encontrava válido 

mas o destinatário do convite havia recentemente deixado de trabalhar na UO. 

Assim, dos 74 convites enviados, apenas 70 podem ser considerados válidos. 

Adicionalmente, a Faculdade de Direito, à qual foram dirigidos 6 convites, optou por reunir 

todos os destinatários numa mesma sala e submeter apenas uma resposta consolidada, 

contendo feedback relativo a todas as áreas. 

Em resultado disto, o universo do inquérito corresponde a um total ajustado de 65 

destinatários. 

Foram obtidas 42 respostas, distribuídas tal como exposto abaixo, a que corresponde uma 

taxa de participação de 65% (caso a FD tivesse submetido 6 respostas individuais, a taxa de 

participação subiria para 67%). 

 

Entidade 
Convites  
válidos 

Participação em 
18.01.2013 23:59 

Taxa de 
participação (%) 

FCT 7 4 57% 

FCSH 6 3 50% 

Nova SBE 5 4 80% 

FCM 8 4 50% 

FD 1 1 100% 

IHMT 6 5 83% 

ISEGI 4 4 100% 

ITQB 8 5 63% 

ENSP 5 3 60% 

R 6 5 83% 

SAS 5 1 20% 

Unidade de Perímetro Externo 4 3 75% 

TOTAL 65 42 65% 

 

Apresentam-se de seguida os resultados das avaliações submetidas pelas UO’s para cada 

um dos grupos constituintes do inquérito. 

 

Tal como constava da proposta de metodologia aprovada superiormente, a avaliação global 

da satisfação das UO’s é o resultado das opiniões manifestadas pelos respondentes e das 

ponderações que foi decidido atribuir a cada um dos grupos. 



 
 

 
Relatório de autoavaliação de desempenho – QUAR 2012                                                                          18 

 

 

 

Grupo Avaliação média Ponderação 

RAIDES 4,44 15% 

INDEZ 4,78 15% 

RECIF 4,51 15% 

Outras interações 4,45 15% 

Pedidos exclusivos da DP 4,07 15% 

Outputs e metodologia 4,26 15% 

Relação de trabalho UO's/DP 4,62 10% 

   
Resultado final 4,44 

 

 

2.2.4 – Inquérito de satisfação dos clientes dos Auditórios, Sala do Senado e Átrio. 

 

O questionário que serviu de base à construção deste relatório tem como objetivo aferir o 

grau de satisfação dos responsáveis pela organização dos eventos realizados nos 

Auditórios, Sala do Senado e Átrio da Reitoria, no ano de 2012. 

 

O questionário foi apenas enviado para os gestores/responsáveis de eventos promovidos 

por entidades externas à UNL. Os eventos foram avaliados individualmente, tendo em 

conta que cada um deles tem características e necessidades próprias. Foram contemplados 

todos os eventos realizados entre 1 de Janeiro e 30 de Novembro, tendo sido enviados 28 

emails a solicitar o preenchimento de um questionário disponibilizado na plataforma 

https://questionarios.unl.pt/. A utilização da plataforma permitiu garantir a 

confidencialidade das respostas, dado que, apesar de ser solicitado aos inquiridos que 

identificassem o evento, esta questão não era obrigatória. 

 

O questionário foi constituído por 34 itens, organizados em 6 partes: 

 Instalações e Acessibilidade; 

 Preço; 

 Equipamentos e Serviços; 

 Recursos Humanos; 

 Satisfação global; 

 Informações complementares/divulgação do espaço; 

 

https://questionarios.unl.pt/
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Foi ainda incluído um espaço para sugestões e comentários adicionais. 

 

Aos inquiridos foi pedido que declarassem o seu grau de satisfação através de uma escala 

de 5 pontos, sendo atribuído ao 1 a classificação de “muito insatisfeito” e 5 de “muito 

satisfeito”. Por ser uma escala ímpar, o nível central (3) corresponde a uma posição neutra 

de nem satisfeito nem insatisfeito. 

 

A taxa de resposta foi de 17,86%: dos 28 pedidos de resposta ao questionário, apenas 

obtivemos 5 respostas completas. Dos cinco clientes que responderam ao questionário, 

60% usou os serviços da Reitoria da UNL pela primeira vez. 

 

Todos os clientes responderam estar globalmente “satisfeitos” e “muito satisfeitos” com o 

serviço de aluguer dos Auditórios, Sala do Senado e Átrio. De igual modo, todos indicaram 

que recomendariam os Auditórios da Reitoria da UNL. 

 

 

 

Numa escala de avaliação de 1 (muito insatisfeito) a 5 (muito satisfeito), a satisfação global 

dos clientes dos Auditórios, Sala do Senado e Átrio foi avaliada em 4,35.  

40% 

60% 

Satisfação Global 

Satisfeito

Muito satisfeito
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2.3. Apreciação dos Colaboradores 

Tendo como objetivo avaliar o nível de satisfação dos colaboradores da Reitoria da UNL foi 

aplicado um questionário com base no modelo da CAF. 

Os questionários foram divulgados, em Novembro de 2012, por correio eletrónico, a 65 

colaboradores integrados nas Direções de Serviços, Divisões e Gabinetes da Reitoria da 

UNL. 

Os questionários foram devolvidos, devidamente preenchidos, em suporte eletrónico e, em 

alternativa, depositados numa urna criada para o efeito. A taxa de resposta foi de 26%, 

tendo apenas 17 colaboradores respondido. 

O questionário aplicado integrada as seguintes dimensões: 

 Imagem da Organização; 

 Desempenho Global da Organização; 

 Papel da Organização na Sociedade; 

 Relacionamento da Organização com os Cidadãos e a Sociedade; 

 Forma como a Organização Gere os Conflitos de Interesses; 

 Nível de Envolvimento dos Colaboradores na Organização e na Respetiva Missão; 

 Envolvimento dos Colaboradores nos Processos de Tomada de Decisão; 

 Mecanismos de Consulta e Diálogo entre Colaboradores e Órgãos de Gestão. 

Numa escala de avaliação de 1 (muito insatisfeito) a 5 (muito satisfeito), a satisfação global 

dos colaboradores foi avaliada em 3,27, com os seguintes valores por item: 

Questões 

N.º de respostas por item da escala 

Média 
1 2 3 4 5 n.r. 

Imagem da organização 1 
 

5 10 1 
 

3,59 

Desempenho global da organização 
 

1 4 12 
  

3,65 

Papel da organização na sociedade 
 

1 4 8 4 
 

3,88 

Relacionamento da organização com 
os cidadãos e a sociedade  

1 4 10 
 

2 3,60 

Forma como a organização gere os 
conflitos de interesses 

1 3 6 6 
 

1 3,06 
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Nível de envolvimento dos 
colaboradores na organização e na 

respetiva missão. 
2 3 4 7 

 
1 3,00 

Envolvimento dos colaboradores nos 
processos de tomada de decisão 

4 3 3 6 
 

1 2,69 

Envolvimento dos colaboradores em 
atividades de melhoria 

2 3 2 8 
 

2 3,07 

Mecanismos de consulta e diálogo 
entre colaboradores e órgãos de 

gestão 
4 2 3 8 

  
2,88 

Total 14 17 35 75 5 7 3,27 

n.r. – não responderam 

 

 

2.4. Avaliação do Sistema de Controlo Interno 

De acordo com as orientações gerais elaboradas pelo Conselho Coordenador da Avaliação 

de Serviços (CCAS), de 4 de março de 2010, os serviços devem apresentar a sua avaliação 

do sistema de controlo interno com base nas respostas às questões apresentadas no 

questionário anexo ao referido documento. 

A RUNL procedeu à autoavaliação dos procedimentos utilizados para cumprimento do seu 

sistema de controlo interno, concluindo-se que a maioria dos requisitos é cumprida. 
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Questões 

Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

1 – Ambiente de controlo 

1.1 Estão claramente definidas as especificações técnicas do sistema de controlo interno?  X   

1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre a legalidade, regularidade e boa gestão? X   
São cumpridos todos os 
procedimentos legais 

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a habilitação necessária para o exercício da 

função? 
 X   

1.4 Estão claramente definidos valores éticos e de integridade que regem o serviço (ex. códigos de ética e 

de conduta, carta do utente, princípios de bom governo)? 
 X   

1.5 Existe uma política de formação do pessoal que garanta a adequação do mesmo às funções e 

complexidade das tarefas? 
X   

O serviço promove a 
realização de ações de 
formação orientadas para 
o desenvolvimento de 
competências nas áreas 
em que são 
diagnosticadas 
necessidades de 
formação avaliadas no 
momento da avaliação de 
desempenho.  

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares entre a direção e os dirigentes das 

unidades orgânicas? 
X   

No plano interno e no 
momento do processo de 
monitorização são 
realizadas reuniões  em 
que os responsáveis das 
Unidades Orgânicas 
reúnem-se com a Direção 
para acompanhar a 
evolução dos 
objetivos/indicadores da 
Unidade.  

No plano externo são 
realizadas reuniões 
mensais em que os 
Diretores das Unidades 
Orgânicas reúnem-se com 
a Equipa Reitoral para 
acompanhar a evolução   
dos objetivos/indicadores 
da Unidade. 

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo externo? X   
Anualmente por entidade 
externa 

2 – Estrutura organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras definidas legalmente? X   

Regulamento Orgânico 
dos Serviços – Despacho 
n.º 2674/2011, publicado 
no DR n.º 26, 2.ª série, de 
7/2 

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3? 100%   
Avaliados todos os 
trabalhadores 

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que frequentaram pelo menos uma ação de 

formação? 
37,5%   

Dos 64 trabalhadores 24 
frequentaram ações de 
formação 

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1 Existem manuais de procedimentos internos? X   

1 - Manual de Recursos 
Humanos 
2 - Manual e relatórios de 
formação profissional 
3 - Manual de contratos 
4 - Tabela de avaliação de 
Relatórios 
5 - Regulamento de 
avaliação do período 
experimental 
6 – Manual da Divisão de 
Recursos Financeiros 
7 – Regulamento de 
acesso ao Campus 
8 – Regulamento de 
utilização dos Auditórios 
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3.2 A competência para autorização da despesa está claramente definida e formalizada? X   

Despacho n.º 2313/2012, 
publicado no DR n.º 33, 
2ª série, de 15/2; 
Despacho n.º 2932/2012, 
publicado no DR n.º 42, 
2ª série, de 28/2 

 

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras?  X  
 

 

3.4 Está implementado um sistema de rotação de funções entre trabalhadores? X   

Dentro do mesmo setor 
de modo a poderem 
substituir-se 

3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, conferências e controlos estão claramente 

definidas e formalizadas? 
X   

De acordo com o 
estabelecido no 
Regulamento Orgânico 
dos Serviços da Reitoria 

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de responsabilidade por cada etapa e dos padrões de 

qualidade mínimos? 
X   

No que se refere aos 
fluxos dos processos 
alguns encontram-se 
definidos nos manuais de 
procedimentos 

3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de forma a evitar redundâncias? X   

Os circuitos dos 
documentos externos 
estão claramente 
definidos no sistema de 
gestão documental. No 
que se refere aos 
documentos internos 
estão definidos nos 
manuais de 
procedimentos 

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas? 

 
X   Publicado no site da UNL 

 

3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas é executado e monitorizado? 

 

 X   

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação 

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao processamento de dados, nomeadamente, nas áreas 

de contabilidade, gestão documental e tesouraria? 
X   

RH – Giaf 
Oracle Financials 
Gestão Documental - 
Giesta 

4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo o cruzamento de informação? X   
Integração do GIAF no 
Oracle Financials 

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs 

dos sistemas? 
X   

Através de informação 
dada pelos sistemas, 
listagens e validações 

4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada nos processos de decisão? X   
Apresentação mensal ao 
Conselho de Gestão 

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de terceiros a informação ou ativos do 

serviço? 
X   Mediante palavra chave 

4.6 A informação dos computadores de rede está devidamente salvaguardada (existência de backups)?  X   

Realizam-se   backups 
tanto do servidor de 
áreas centrais como da 
maioria dos restantes 
servidores aplicacionais, 
nomeadamente, POC, 
GIAF, Correio Eletrónico, 
etc.  sendo que a 
periodicidade dos 
backups varia por 
servidor, 
maioritariamente, os 
backups são diários ou 
semanais e sob  a 
responsabilidade do 
Gabinete de Informática. 

4.7 A segurança na troca de informações e software está garantida?  X   

A generalidade dos 
serviços de informação 
disponibilizados pela 
Reitoria, tais como, POC, 
GIAF, WWW, Correio 
eletrónico, etc., são 
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2.5. Análise das causas do incumprimento de ações ou projetos 

 

Na sequência dos trabalhos desenvolvidos em anos anteriores, no âmbito do projeto de 

avaliação da exequibilidade de implementação de uma revisão dos custos financeiros 

recorrendo a uma metodologia de Full Costs, durante 2012 prosseguiram os esforços de 

aprofundamento da literatura sobre a matéria (nomeadamente no que respeita à 

metodologia TRAC – Transparent Approach to Costing, adotada no Reino Unido, e ao 

modelo holandês, tal como apresentado na documentação produzida pela Yellow 

Research), bem como as iniciativas de recolha de informações sobre as experiências de 

outras instituições, nacionais e internacionais, em processos mais avançados de 

implementação. 

 

Em 30.11.2011, foi publicada a Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 

of the Regions: Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation, 

contendo as propostas da Comissão Europeia para o novo Programa Quadro (2014-2020), 

que sucederá ao sétimo. Após a análise das linhas orientadoras aí expostas, em 

particular  as financeiras, verificou-se que no âmbito dos esforços de simplificação da 

arquitetura do Programa, das regras de participação e dos esquemas de financiamento, a 

Comissão, na sua proposta (também com o objetivo de reduzir o número de 

desconformidades financeiras e os esforços de gestão e de controlo), eliminou os quatro 

mecanismos de cálculo para o financiamento dos custos indiretos (entre os quais figurava o 

apuramento dos Full Costs), preferindo a adoção de uma flat rate única de 20% – entre 

outras alterações. 

 

 

autenticados, cifrados e 
utilizam protocolos 
considerados seguros, 
tais como, HTTPS, SSH, 
etc. Por outro lado, os 
acessos privilegiados para 
controlo administrativo 
dos servidores são 
sempre efetuados através 
de ligações seguras VPN, 
sob a responsabilidade do 
Gabinete de Informática 
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Tendo em consideração que o financiamento dos custos indiretos em projetos europeus, 

numa perspetiva de Full Costs, constituía um forte incentivo à implementação desta 

metodologia (por permitir um reembolso superior face à adoção de uma taxa fixa), e que 

esse incentivo poderá desaparecer no próximo Programa Quadro, foi superiormente 

decidido durante 2012 suspender os trabalhos no âmbito deste projeto, pelo menos até 

que sejam definitivamente aprovados pelas instituições europeias os esquemas de 

financiamento para o Horizon 2020 e se possa, com maior propriedade, avaliar os custos e 

os benefícios da implementação de uma metodologia de Full Costs no contexto dos 

próximos anos. 

 

2.6. Comparação do desempenho 

 

A Universidade Nova de Lisboa dedica especial atenção à evolução do seu posicionamento 

nacional e internacional no que se refere ao Ensino, Investigação, Transferência de 

conhecimento, Empregabilidade dos diplomados e Internacionalização. Em 2012, o 

benchmarking nacional e internacional da UNL foi concretizado através dos seguintes 

instrumentos: 

A atualização do estudo bibliométrico da produção científica indexada à Web of Science, 

que permitiu concluir que o impacto da UNL tem vindo a aumentar e é equivalente à média 

internacional. 

A participação no ranking do Times Higher Education, que avalia as universidades em várias 

dimensões e onde a UNL se destacou pelo resultado alcançado no posicionamento 

internacional (estudantes, docentes e investigadores estrangeiros). Também no QS World 

University Ranking a Universidade Nova de Lisboa está bem classificada nos indicadores 

que respeitam à empregabilidade dos diplomados e à internacionalização do seu corpo 

docente e discente. 

No ranking Webometrics, que avalia a presença e visibilidade na web de mais de 21 000 

instituições universitárias, a posição da UNL tem vindo a melhorar, situando-se agora no 

Top400 mundial.  
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Tratando-se de um processo recente de benchmarking universitário enquadrado no QUAR 

anexamos a análise comparada dos diversos rankings onde consta a posição da 

Universidade Nova de Lisboa. 

 Anexo I – Times Higher Education – Ranking the 100 under 50 – 2013 

 Anexo II – Ranking Webometrics – Jul 2012 

 Anexo III – Evolução das publicações indexadas à web of science 

 

2.7. Audição dos colaboradores na autoavaliação 

A avaliação do QUAR contou com a participação ativa de todos os colaboradores. 

Periodicamente realizaram-se reuniões, com a participação dos colaboradores no sentido 

de monitorizar os resultados dos objetivos individuais e das Unidades Orgânicas. 

No final do ano, a avaliação dos objetivos foi realizada com base na monitorização efetuada 

ao longo de todo o ano. 

 

2.8. Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no Plano de Atividades 

Do plano de atividades de 2012 foram desenvolvidas as seguintes áreas: 

 Política e Gestão Universitária; 

 Gestão dos Serviços da Reitoria; 

 Planeamento; 

 Património e Instalações; 

 Investigação, Inovação e Desenvolvimento Institucional; 

 Sistema Interno de Garantia de Qualidade do Ensino; 

 Internacionalização; 

 Empreendedorismo; 

 Comunicação; 

 Gestão Académica, Empregabilidade e Inserção Profissional. 
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Uma das atividades prioritárias de 2012, no campo de ação de Política e Gestão 

Universitária foi a criação da NOVA Escola Doutoral que tem como objetivo promover a 

qualidade, a interdisciplinaridade e a internacionalização dos programas doutorais de toda 

a Universidade.  

Sem querer interferir nos programas doutorais já instituídos nas várias Unidades Orgânicas 

a NOVA Escola Doutoral pretende promover o desenvolvimento de Boas Práticas 

Académicas e oferecer formação complementar. Visa-se, assim, reforçar a formação 

pessoal e profissional dos doutorandos e orientadores, através de programas de treino de 

competências transversais. 

Embora alguma desta formação já faça parte da oferta formativa das diferentes Unidades 

Orgânicas da nossa universidade, a NOVA Escola Doutoral surge como uma oportunidade 

para agregar, em atividades transversais, uma população diversificada e com experiências 

diferentes. 

NOVA Escola Doutoral assegura: 

 a oferta de formação complementar aos doutorandos e aos orientadores, 

reforçando o seu desenvolvimento pessoal e profissional;  

 a organização de atividades científicas e académicas que evitem a 

compartimentação de áreas científicas e promovam a interdisciplinaridade, criando 

um espaço aberto de discussão e criatividade;  

 a partilha das melhores práticas quer entre programas doutorais da nossa 

universidade, quer através de parcerias com outras Instituições de Ensino Superior;  

 a racionalização e partilha de recursos, pela criação de sinergias ao serviço de todos 

os programas doutorais da UNL;  

 a atração para os nossos programas doutorais dos melhores estudantes (em 

Portugal e no estrangeiro, nomeadamente os estudantes de países de língua oficial 

portuguesa);  

 a criação de mecanismos de colaboração com as empresas e com a sociedade em 

geral.  

 

http://www.unl.pt/pt/escola-doutoral/Programas_Doutorais_da_NOVA/pid=265/ppid=38/
http://www.unl.pt/data/escola_doutoral/Code%20of%20Good%20Practice%20PhD_NOVA.pdf
http://www.unl.pt/data/escola_doutoral/Code%20of%20Good%20Practice%20PhD_NOVA.pdf
http://www.unl.pt/pt/escola-doutoral/pid=267
http://www.unl.pt/pt/escola-doutoral/pid=267
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A NOVA Escola Doutoral tem um modelo organizacional simples e flexível, mobilizando as 

estruturas existentes quer na Reitoria, quer nas diferentes Unidades Orgânicas da 

Universidade. 

No campo de ação de Gestão dos Serviços da Reitoria, foram feitos acompanhamentos 

semestrais da evolução do pessoal docente e não docente das Unidades Orgânicas em 

exercício efetivo de funções a ser abonado pela respetiva unidade orgânica. Foram ainda 

implementados os modelos de contratos de pessoal de modo a uniformizar procedimentos 

entre as unidades orgânicas. 

Foram ainda instituídas reuniões mensais dos coordenadores dos Recursos Humanos da 

Reitoria, Serviços de Ação Social e Unidades orgânicas de modo a debater internamente 

assuntos da área de recursos humanos com interesse face às alterações introduzidas, entre 

outras, pela Lei do Orçamento de Estado. 

Foi ainda elaborado, com recursos próprios, o processo de consolidação de contas de 2011, 

cujo relatório foi aprovado pelo Conselho Geral em 26 de novembro de 2012. 

Na área do planeamento e no ano de 2012, face ao disposto no nº 1, do artigo 50.º, da Lei 

nº 64-B/2010, de 30-12 (Lei que aprovou o Orçamento de Estado para 2012), e através dos 

dados introduzidos no SIGO foram elaborados e monitorizados o valor total das 

remunerações dos trabalhadores docentes e não docentes e investigadores e não 

investigadores da instituição em relação ao valor referente a 31 de dezembro de 2011. Foi 

ainda desenvolvido um possível modelo matemático para cálculo do orçamento da 

universidade, tendo como base a fórmula de financiamento do Ensino Superior.  

Foi ainda prestado apoio e suporte às Unidades Orgânicas durante a recolha dos inquéritos 

estatísticos RAIDES, INDEZ e RECIF, e ainda apoio na gestão do CNAIES 2012/2013, onde 

foram apresentados os resultados da Universidade ao nível da 1.ª, da 2.ª e da 3.ª fases. 

Na área do património foram prestados serviços às unidades orgânicas, na gestão da obra 

da Faculdade de Ciências Médicas e da obra do edifício Polidesportivo e na manutenção do 

edifício da Reitoria e espaços verdes. 
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Na área da investigação foram extraídos e produzidos relatórios sobre I&D, bem como 

dinamizado a participação no 7.º PQ e nas parcerias internacionais.  

Foi organizada a 6ª edição do Prémio de Mérito Científico Santander Totta – Universidade 

Nova de Lisboa 2012/2013, tendo a investigadora Paula Videira  (Faculdade de Ciências 

Médicas), em colaboração com Carlos Novo  (Instituto de Higiene e Medicina 

Tropical), Angelina Sá Palma e Ana Luísa Carvalho (Faculdade de Ciências e Tecnologia), 

ganho o prémio com o projeto “Engenharia de anticorpos para tratamento de cancro de 

mama.” 

Na área do ensino, o Sistema de Garantia de Qualidade do Ensino (SGQE) foi desenhado 

levando em consideração as características da UNL: 

 tradição de autonomia das diversas unidades orgânicas;  

 as suas diferentes dimensões e vocações (ensino e investigação ou, 

primordialmente, investigação);  

 a sua diferente natureza (multidisciplinares ou unidisciplinares);  

 os diferentes níveis de ensino existentes;  

 e a variação muito acentuada no número de estudantes por ciclo de estudos e 

unidade curricular.  

Assim sendo, considerou-se que o SGQE teria de ser flexível para acomodar a diversidade, 

mas que deveria assegurar a identidade da Universidade através da coerência dos seus 

princípios, estruturas, instrumentos e processos. 

O objetivo central do Sistema é contribuir para a melhoria da qualidade do ensino da UNL, 

abrangendo o ensino, a aprendizagem, as relações entre estas duas dimensões, a 

investigação e outras atividades da Universidade. Foi ainda estruturado para que funcione 

articuladamente com os sistemas de avaliação do desempenho dos docentes e dos 

serviços. 

Na área da Internacionalização continuou-se a promover a participação da UNL em diversos 

programas  de   mobilidade  para   discentes,   docentes  e  não docentes com Universidades  
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estrangeiras de todos os Continentes, reforçando a estratégia de internacionalização da 

Universidade. 

Foram celebrados acordos gerais de cooperação internacional académica na África, 

América do Norte, América do Sul, Ásia e Europa. 

Foi desenvolvido pelo Gabinete de Empreendedorismo da Universidade Nova de Lisboa 

(NOVA empreendedorismo) a criação e desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor 

dentro da Universidade, através do envolvimento de várias entidades. Neste sentido, foi 

criada dentro da Universidade uma nova estrutura, denominada por Conselho de 

Empreendedorismo, na qual têm participação todas as unidades orgânicas que compõem a 

Universidade Nova de Lisboa e que tem intervenção em todas as decisões relacionadas com 

as atividades de empreendedorismo a desenvolver, assegurando o envolvimento do 

universo que compõe a Universidade e a existência de um verdadeiro trabalho 

multidisciplinar. 

O Gabinete de Comunicação, Imagem e Relações Públicas continuou a desenvolver um 

plano de ações internas e externas de divulgação e promoção da UNL através de assessoria 

de imprensa, site e redes sociais, publicações e material gráfico, presença em feiras e 

eventos, e através de visitas guiadas ao edifício da Reitoria, que mereceu o Prémio Valmor 

em 2002. 

Na área da gestão académica, Empregabilidade e Inserção Profissional, em  2012, foi 

concluída a inquirição dos diplomados (licenciados, mestres e doutores) de todas as 

unidades orgânicas que obtiveram os graus no ano letivo de 2009/10. Foram ainda 

publicados os regulamentos e alterações a regulamentos respeitantes a concursos de 

professores catedráticos, associados e auxiliares.  

Uma das atividades que não foi possível executar ao longo do ano, foi, a implementação da 

contabilidade analítica com ligação à metodologia dos full costs, conforme referido no 

ponto 2.5 do presente relatório. 

Também não foi possível, por motivos orçamentais, proceder ao desenvolvimento e 

implementação de um novo programa de Gestão Documental bem como a aquisição de 

software que dê cumprimento à circular n.º 13679, da Direção Geral do Orçamento. 
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Por fatores de ordem logística não foi possível, durante o ano de 2012, criar a rubrica 

“Novas da Nova” e “Vox Pop”, este último destinado a dar voz aos estudantes da UNL. 

A taxa de execução do Plano de Atividades da Reitoria foi de 92%, conforme indicado no 

indicador 1 do QUAR. 

 

2.9. Análise de Recursos 

 

 

2.9.1. Utilização de Recursos Humanos versus Resultados Obtidos 

 

A concretização das atividades planeadas pela Reitoria da UNL foi assegurada, em 2012, por 

68 colaboradores. 

 

Nos quadros seguintes é apresentada a distribuição dos Recursos Humanos pelas diferentes 

direções de serviço/divisões/gabinetes a 31 de dezembro de 2011 e a 31 de dezembro de 

2012. 

 

 

 

Grupo de Pessoal 
Total de postos a 31 de dezembro de 2011 

Total 
D.S.A DSAC DSAPIDI DSCMEV GAR GAQE GRI GJ GI GAE GCIRP 

Dirigente Superior 
    

10 
      

10 

Dirigente intermédio 2 1 2 1 
       

6 

Técnico superior 7 4 2 5 1 1 3 2 
 

1 3 29 

Informática 
        

1 
  

1 

Assistente técnico 8 1 1 2 3 
 

1 1 
   

17 

Assistente operacional 1 
  

1 3 
      

5 

Total postos de trabalho 18 6 5 9 17 1 4 3 1 1 3 68 

Outro pessoal - PEPAC 
      

1 
    

1 

Outro pessoal - Avenças 
   

1 
 

2 
 

1 6 
  

10 

Total 18 6 5 10 17 3 5 4 7 1 3 79 
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Grupo de Pessoal 
Total de postos a 31 de dezembro de 2012 

Total 
D.S.A DSAC DSAPIDI DSCMEV GAR GAQE GRI GJ GI GAE GCIRP 

Dirigente Superior 
    

10 
      

10 

Dirigente intermédio 2 1 2 1 
       

6 

Técnico superior 8 4 2 3 2 1 2 2 
 

1 3 28 

Informática 
        

1 
  

1 

Assistente técnico 8 1 1 2 3 
 

1 1 
   

17 

Assistente operacional 
   

3 3 
      

6 

Total postos de trabalho 18 6 5 9 18 1 3 3 1 1 3 68 

Outro pessoal - PEPAC 
            

Outro pessoal - Avenças 
  

1 2 
 

2 1 
 

6 
  

12 

Total 18 6 6 11 18 3 4 3 7 1 3 80 

 

A distribuição do número de colaboradores por grupo de pessoal evidencia que os dois 

grupos de maior peso são os técnicos superiores e o dos assistentes técnicos. 

Comparativamente com o ano de 2011 ocorreu uma diminuição de técnicos superiores 

(saída de 3 e entrada de 2 técnico superior). A entrada de 1 técnico superior ocorreu por 

motivo de substituição de trabalhadoras que se encontravam na situação de Maternidade. 

Houve um aumento de assistentes operacionais (saída de 2 e entrada de 3 assistentes 

operacionais).  

Ocorreu ainda um aumento de número de avenças necessárias para a execução de trabalho 

não subordinado de projetos da Universidade, e no apoio ao plano estratégico da NOVA. 

Assim, no que se refere aos recursos humanos – postos de trabalho - houve entrada e 

saídas de pessoas, verificando-se um saldo final negativo de 7 pontos. 

 

Tabela 6 - Pontos Planeados e Executados RH 
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Tabela 7 - Taxa de Utilização dos Recursos Humanos 

 

Conforme se verifica na Tabela 7, o grau de utilização dos recursos humanos foi de 99,14%. 

 

2.9.2. Utilização de Recursos Financeiros versus Resultados Obtidos 

 

As fontes de financiamento que proporcionaram a execução e o desenvolvimento das 

atividades da Reitoria foram durante o ano de 2012, as seguintes: Orçamento de Estado 

(311 e PIDDAC) e de outras fontes de financiamento (480 respeitante ao programa 

ERASMUS, 510 e 540 referente às receitas próprias). 

Devem ser tidas em conta as alterações orçamentais que foram efetuadas, e que se 

traduzem no Orçamento Corrigido. 

Da análise do orçamento executado face ao estimado, pode-se concluir:  

Às dotações inicialmente atribuídas pelo Orçamento do Estado (311), no valor de 

4.530.457,00 euros, foram adicionadas verbas referentes a bolsas para estudantes de Cabo 

Verde (9.000,00 euros), bolsas de mérito DGES (68.875,00 euros), reforço orçamental para 

fazer face à transferência para o Ministério da Defesa Nacional, no âmbito do PM 65/lisboa 

– Colégio de Campolide (1.600.000,00 euros), e saldo de gerência anterior (666.243,53 

euros). 

De acordo com as instruções comunicadas pelos Senhores Secretários de Estado do 

Orçamento e do Ensino Superior, a Reitoria recebeu um reforço pela dotação provisional do 

Ministério das Finanças de 1,6 milhões de euros para pagamento de parte da divida ao 

Ministério da Defesa Nacional no âmbito do PM 65/lisboa – Colégio de Campolide. Este 

valor foi transferido de imediato, a 31 de dezembro para a Secretaria Geral do Ministério da 

Defesa Nacional. O valor correspondente a este reforço ficou registado na contabilidade da 

Reitoria como parte do pagamento da divida existente no Ministério da Defesa Nacional e a 

correspondente divida pelo mesmo valor à Direção Geral do Orçamento. A regularização 

desta verba por saldos de gerência, conforme proposta do Secretário de Estado do 
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Orçamento, será altamente prejudicial para o funcionamento da Universidade Nova de 

Lisboa colocando mesmo em causa o regular funcionamento da instituição. A Universidade 

Nova de Lisboa considera que esta dívida deve ser resolvida entre ministérios, umas vez 

que o auto de Afetação e Entrega do referido património foi assinado em 21 de setembro 

de 2005 pelo Reitor da UNL, Prof. Leopoldo Guimarães, em representação do Ministério da 

Ciência e do Ensino Superior. 

 

Verifica-se que, do total do orçamento executado, 1.841.621,51 euros correspondem a 

despesas com as remunerações certas e permanentes, incluindo os encargos com a CGA e 

SS, representando 41% do total das despesas pagas. Convém referir que comparativamente 

ao ano anterior, esta percentagem é inferior devido ao facto de no total das despesas pagas 

estar incluído o pagamento extraordinário ao Ministério da Defesa, caso contrário manter-

se-ia em 65%. 

Em 2012, verificou-se um decréscimo generalizado nas despesas suportadas com as 

rubricas de aquisições de serviços, com exceção dos encargos com as instalações que 

sofreram um aumento (12%) devido, essencialmente, à alteração da taxa do IVA de 6% para 

23% na eletricidade e com os encargos com vigilância e segurança que aumentaram cerca 

de 2% de acordo com a média da inflação. 

Ao Orçamento PIDDAC, foi atribuída uma dotação de 2.000.000,00 euros. A esta foram 

acrescidos os valores de saldos no montante de 105.390,91 euros e a transferência de 

verbas PIDDAC dos Serviços Ação Social (SAS), no âmbito da gestão flexível, no valor de 

1.035.000,00 euros e deduzido o valor de 250.000,00 euros relativo a cativações, 

totalizando 2.890.390,91 euros. Deu-se continuidade à “Empreitada de Construção dos 

Laboratórios Departamentais e Biblioteca da Faculdade de Ciência Médicas”, cuja despesa 

com a execução da empreitada e fiscalização totalizou o montante de 2.627.848,91 euros. 

Tabela 8 – Execução do Orçamento Previsto 
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Tabela 9 – Taxa de Utilização dos Recursos Financeiros 

 

O Grau de utilização dos recursos financeiros, conforme apresentado na tabela 9, foi de 

81,80%. 

 

2.10. Balanço Social 

 

Balanço Social foi institucionalizado para os organismos autónomos da Administração 

Pública, através do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho e tornado obrigatório, a partir de 

1996, para todos os serviços e organismos com 50 ou mais trabalhadores, através do 

Decreto-Lei n.º 190/96, de 09 de outubro. 

          

Na Administração Pública o Balanço Social pretende ser um instrumento de gestão, não só 

para efeitos de uniformização e normalização no tratamento de dados estatísticos, como 

também um instrumento de planeamento e gestão nas áreas sociais e de recursos 

humanos.  

 

A Reitoria da Universidade Nova de Lisboa elaborou o seu Balanço Social que constitui o 

anexo IV ao presente relatório. 

 

Da análise ao Balanço Social de 2012, salientam-se os seguintes elementos para a 

compreensão da realidade e dinâmica dos Recursos Humanos da Reitoria da Universidade 

Nova de Lisboa: 

 

 As carreiras com maior representatividade são as de técnico superior, com 45%, 

seguindo-se a carreira de assistente técnico, com 25% e os dirigentes, neles 

incluídos toda a equipa reitoral, com 24%. A carreira com menor 

representatividade é a de técnico de informática, com 1%. 

 

 

http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=91F17207-D63E-4F78-A525-4E8140F46F49&ID=491
http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=91F17207-D63E-4F78-A525-4E8140F46F49&ID=488
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 A distribuição por sexo é predominante feminina com 66% vs. 33% do sexo 

masculino. 

 

 No que se reporta à estrutura etária dos colaboradores da Reitoria verifica-se que 

44% dos trabalhadores apresenta uma idade igual ou superior a 50 anos. Só 35% 

dos colaboradores apresenta uma idade inferior a 50 anos. A média de idades 

ronda os 46 anos. 
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 Ao nível das habilitações literárias a taxa de habilitação superior – licenciatura, 

mestrado e doutoramento – é, em 2012, de 62%. 

 

 

 

 

2.11. Avaliação Final 

O presente relatório foi redigido com base na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro. 

A metodologia usada para a sua elaboração assumiu como base os objetivos de cada 

direção de serviços/ divisões/ gabinetes formulados no QUAR de 2012 e a sua 

concretização, expressa através dos respetivos relatórios de atividades, tendo como 

instrumento a mesma matriz de avaliação.  

Em termos conclusivos, apresenta-se um resumo dos resultados obtidos pela Reitoria, 

durante o ano de 2012: 

 Foram superados todos os parâmetros de avaliação do QUAR: Eficácia (4,750), 

Eficiência (5,000) e Qualidade (4,600); 

 A percentagem de indicadores com desvio igual ou superior a 25% foi apenas de 

13% (indicador 13 (266,67%) e indicador 14 (130,53%)); 

 Todos os objetivos do QUAR foram superados (100%); 

 Dos 15 indicadores do QUAR, 12 foram superados (80%) e 3 cumpridos (20%); 

 A taxa de realização global dos objetivos do QUAR foi de 121,67%; 
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 A taxa de realização do Plano de Atividades da Reitoria foi de 92%; 

 A utilização dos recursos humanos foi inferior à planeada, com uma taxa de 

99,14%; 

 A utilização dos recursos financeiros foi inferior à planeada, com uma taxa de 

81,80%; 

 O nível de satisfação dos colaboradores foi aferido através de um questionário 

(CAF), a taxa de resposta foi de 26% e a classificação foi de 3,27; 

 O nível de satisfação dos utilizadores foi aferido através da realização de 3 

questionários, promovidos por diferentes Unidades da Reitoria, tendo os resultados 

sido bastantes positivos (Divisão de Recursos Humanos – 4,3; Divisão de 

Planeamento – 4,44; Auditórios/Sala do Senado e Átrio – 4,35); 

 A avaliação do sistema de controlo interno (Anexo A), evidencia que a Reitoria 

implementou 77% das ferramentas de controlo interno referidas; 

 A informação incluída no presente relatório de autoavaliação está de acordo com o 

n.º 2 do artigo 15º Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro. 

Com base nos resultados acima descritos e nos termos do artigo 18º, n.º3, da Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de Dezembro, a Reitoria da Universidade Nova de Lisboa propõe que a sua 

avaliação qualitativa seja menção de desempenho Bom. 

 

  

2.12. Anexos 
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2.12.1. Anexos I – Times Higher Education – Ranking the 100 under 50 – 2013 
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2.12.2. Anexos II - Ranking Webometrics – Jul 2012 
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2.12.3. Anexos III  – Evolução das publicações indexadas à web of science 
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2.12.4. Anexos IV – Balanço Social 


