
AINST/16/00054 — Decisão do CA

Decisão do Conselho de Administração

1. Tendo recebido o Relatório Final de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa 
relativamente à Avaliação Institucional do/a

Escola Superior de Negócios Atlântico

2. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2018/09/05

3. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE

4. por um período de (anos):
1

5. Condições (Português)
Condições a cumprir de imediato:
- Rever os Estatutos, de modo a harmonizar a realidade da Escola com as normas legais, e a garantir que 
os poderes atribuídos ao presidente não comprometem o exercício da autonomia científica e pedagógica 
dos órgãos competentes;
- Desenvolver políticas destinadas a reduzir o insucesso escolar;
- Desenvolver o Sistema Interno de Garantia de Qualidade (SIGQ) de acordo com os referenciais 
estabelecidos pela A3ES, em consonância com os padrões europeus e os requisitos legais aplicáveis.
- Publicitar online os relatórios de autoavaliação dos processos de acreditação.

Condições a cumprir no prazo de 1 ano:
- Remodelar e reapetrechar a Biblioteca;
- Demonstrar a efetiva implementação do SIGQ;
- Demonstrar a efetiva implementação da avaliaçãode desempenho do corpo docente.

Condição a cumprir no prazo de 3 anos:
- Consolidar a investigação e a internacionalização.

5. Conditions (English)
Conditions to meet immediately:
- To review the Statutes in order to harmonize the School’s reality with the legal norms, and ensure that the 
powers attributed to the president do not pose a threat to the exercise of scientific and pedagogical 
autonomy of the competent bodies; 
- To develop policies to reduce academic failure;
- to develop the Internal Quality Assurance System (SIGQ) within a framework that follows the references 
established by A3ES, in accordance with European standards and applicable legal requirements;
- To publish online the self-assessment reports of the accreditation processes.

Conditions to meet in 1 year:
- To reshape and refit the Library; 
- To demonstrate the effective implementation of the SIGQ; 
- To demonstrate the effective implementation of the assessment of the teaching staff performance.

Condition to meet in 3 years: 
- To consolidate research and internationalization.

6. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar a Instituição, com condições, por 1 ano, em concordância 
com a recomendação e a fundamentação da Comissão de Avaliação Externa.

6. Justification (English)
The Management Board decides to accredit the Institution, with conditions, for the period of one year, in 
accordance with the External Assessment Team recommendation and reasons.




