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POLÍTICA PARA A GARANTIA DA QUALIDADE 

O Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa tem como objetivo garantir a continuidade 
de uma cultura de qualidade alicerçada na procura da melhoria contínua.  
 
Para este propósito o ISTEC Lisboa definiu uma Política coerente com a estratégia delineada no 
Sistema de Garantia de Qualidade. A Política surge como apoio a todos os demais propósitos, padrões 
e orientações indicados nos referenciais de Garantia da Qualidade de Instituições do Ensino Superior. 
 
A Política está expressa no Manual do Sistema Interno de Garantia da Qualidade, documento que 
procura, de forma abrangente, referenciar todos as atividades desenvolvidas no ISTEC Lisboa, à luz 
dos Referenciais para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas Instituições de Ensino 
Superior. 
 
Em alinhamento com a MISSÃO, o ISTEC LISBOA pretende formar profissionais qualificados nas áreas 
da Ciência dos Computadores, Tecnologias de Informação e da Engenharia Multimédia, com vista à 
sua integração, com quadros superiores no mercado de trabalho.  
 
Na sua VISÃO, o ISTEC LISBOA e a sua equipa pedagógica, dispõe dos recursos e tecnologias mais 

avançadas no domínio da Informática e Multimédia. O rigor científico no ensino das matérias, a 

constante atualização das tecnologias lecionadas e adaptação da estrutura curricular dos cursos, à 

evolução da realidade do mundo das novas tecnologias, têm contribuído igualmente para o sucesso 

dos estudantes, que concluem a sua formação superior, tendo assim sido criadas as condições para a 

colocação, com sucesso, no mercado de trabalho, de diplomados altamente qualificados. Esta visão 

aumentará os níveis de reconhecimento do ISTEC LISBOA, contribuindo para a consolidação da ligação 

escola-sociedade, por forma a constituir-se como uma instituição de referência no ensino da 

Informática e Multimédia.   

Os PRINCIPIOS E VALORES do ISTEC LISBOA orientam-se por princípios de transparência de 

participação e de ética, procurando sempre:  

- Assegurar a participação de todos;  

- Favorecer a liberdade de expressão, aproveitando ideias, sugestões e opiniões;  

- Assegurar todas as condições para uma atitude de permanente inovação. 

Em alinhamento com a missão, visão, princípios e valores o ISTEC LISBOA define, entre outros: 

- O Plano Estratégico, a sua análise e monitorização; 

- O Relatório Anual; 

- O Plano de Atividades e Orçamento; 

- Manual do Sistema de Garantia de Qualidade; 

- Manual de Funções 

- Balanço Anual do SIGQ 

Estes documentos constituem-se como um instrumento de desenvolvimento interno e externo. 
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