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Nota Introdutória

O Relatório Anual de Atividades (RAA) ano letivo 2015/2016, da Escola Superior de
Enfermagem da Cruz Vermelha de Oliveira de Azeméis (ESEnfCVPOA), traduz o trabalho e
empenho desenvolvido no cumprimento do Plano de Atividades e Orçamento definido, com
vista a demonstrar a prossecução dos objetivos, face à monitorização dos indicadores de
processos e metas estabelecidas, tendo como orientação os eixos do Plano de
Desenvolvimento Estratégico (PDE) de 2015-2019. Este relatório é elaborado pelo Conselho de
Direção, com participação do Conselho Técnico-Científico e Conselho Pedagógico apresentado
à Entidade Instituidora, no cumprimento dos estatutos da escola e do artigo 159º da Lei n.º
62/2007 de 10 de setembro, sendo disponibilizado no sítio da internet da ESEnfCVPOA.
A ESEnfCVPOA comprometida com a melhoria contínua, promove a garantia e gestão da
qualidade, pelo controle, regulação e monitorização das interações de todos os intervenientes
neste processo. A articulação concretiza-se através da ação participativa dos órgãos de gestão,
gabinetes e serviços e coordenação pedagógica.
Os resultados que apresentamos e a análise e reflexão sobre os mesmos, alicerçam-se no
trabalho desenvolvido e nos relatórios dos diferentes órgãos, gabinetes e serviços e no
relatório de revisão pela gestão do Sistema Interno de Garantia e Gestão da Qualidade (SIGQ).
No período a que se reporta este RAA, continuamos a aperfeiçoar o SIGQ. Em Julho de 2016 a
auditoria de Transição para a NP EN ISO 9001:2015, tendo-nos permitido, mais uma vez,
realizar uma revisão aprofundada do SIGQ, com uma visão de melhoria contínua,
transformadora de desenvolvimento, de rigor e de aperfeiçoamento do sistema de avaliação
da qualidade das políticas, dos procedimentos de garantia da qualidade dos cursos, da
investigação, da prestação de serviços à comunidade, visando uma avaliação de todos os
processos e resultados, quer no domínio da avaliação dos cursos, quer de aprendizagens dos
estudantes, quer de desempenhos dos colaboradores docentes e não docentes e ainda ser
conpreendido por toda a comunidade educativa como um instrumento efetivo de melhoria
contínua de qualidade.
Mais uma vez observamos um crescente envolvimento dos docentes e não docentes, bem
como dos estudantes, da Associação Académica, Grupo de Voluntariado e outros parceiros
comunitários, que têm permitido à escola a sua consolidação numa Instituição de Ensino

Pág. 5/68

Superior Promotora de Saúde, com impacto positivo na promoção da saúde e bem-estar, da
comunidade académica e regional, através do desempenho socioecológico, cultural, político,
ético e deontológico, científico e de aperfeiçoamento contínuo, suportado pela educação,
investigação, difusão de conhecimento e da boa prática institucional.
A ESEnfCVPOA, é hoje reconhecida como uma Instituição de Ensino Superior de Enfermagem
que promove uma formação, investigação e prestação de serviços que correspondem a
elevados critérios de qualidade, pela satisfação dos estudantes, docente e não docentes com a
Escola e com a sua oferta formativa; pelo reconhecimento social dos profissionais de saúde
que formamos; pelas relações de proximidade que estabelecemos com todos os parceiros
externos; pela cooperação ativa com as instituições de saúde, rede de ensino, município e
organizações não-governamentais da sociedade civil; pela internacionalização; pela qualidade
e qualificação dos seus colaboradores internos, nomeadamente a preocupação da qualificação
do corpo docente e a garantia das condições para o desenvolvimento da investigação e ainda
dos recursos materiais e serviços, no âmbito da sua missão.
Este RAA integra um conjunto de procedimentos e instrumentos de acompanhamento e
avaliação do trabalho desenvolvido, constituindo uma ferramenta de controlo e regulação. A
sua estrutura assenta em duas partes fundamentais. Na primeira apresenta-se o
enquadramento legal da escola, organização interna e cumprimento do Plano de
Desenvolvimento Estratégico 2015-2019, definido em 6 eixos. Na segunda parte,
apresentamos procedimentos de avaliação externa e seus resultados, assim como, os
procedimentos de autoavaliação: análise SWOT.
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Parte 1
Enquadramento Legal
A ESEnfCVPOA é uma instituição de Ensino Superior Politécnico, inserida no Município de
Oliveira de Azeméis, criada pelo Decreto n.º 3/2002 de 6 de fevereiro, tendo como Entidade
Instituidora a Cruz Vermelha Portuguesa. A ESEnfCVPOA procedeu à revisão dos seus estatutos
no ano de 2009, encontrando-se publicados no Diário da República, 2.ª série — N.º 164 — 25
de agosto de 2009.
A ESEnfCVPOA orienta as suas práticas pelos princípios e valores da Cruz Vermelha Portuguesa
(CVP), com autonomia científica, pedagógica e cultural. O seu projeto educativo assenta na
promoção e desenvolvimento das competências num paradigma de ensino e de aprendizagem
centrado no estudante; na realização profissional; na integração sociocultural e aprendizagem
ao longo da vida; na investigação e desenvolvimento, para a construção de conhecimento,
para o desenvolvimento de práticas de enfermagem avançada e para a inovação em saúde; na
motivação dos colaboradores na procura constante da sua valorização; postura ética e
atualização de conhecimentos; promoção e desenvolvimento do potencial de saúde e bemestar da comunidade e garantia do desenvolvimento sustentado.
Enquanto estabelecimento de Ensino Superior da CVP divulga, entre os seus estudantes, os
princípios fundamentais da Instituição, integrando-os na dinâmica e cultura do Movimento
Internacional da Cruz Vermelha, proporcionando a cada um deles competências específicas
para a colaboração em situações de emergência e catástrofes, em missões nacionais e
internacionais. Promove, igualmente, a colaboração voluntária dos seus estudantes em ações
da CVP na defesa da vida, da saúde e da dignidade humana.
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Organização Interna
A ESEnfCVPOA é uma instituição de Ensino Superior Privada de âmbito Politécnico, inserida no
Município de Oliveira de Azeméis, criada pelo Decreto – 3/2002 de 6 de fevereiro, tendo como
Entidade Instituidora a Cruz Vermelha Portuguesa.
Missão
Desenvolver o Ensino da Saúde no âmbito do Ensino Superior Politécnico, a investigação, a
aprendizagem ao longo da vida e a prestação de serviços à comunidade, adequado às
necessidades da sociedade atual visando um desempenho profissional de excelência.
Promover políticas de saúde e bem-estar que contribuam para um contexto académico
salutogénico.
Visão
Através do novo Plano de Desenvolvimento Estratégico 2015/2019, a ESEnfCVPOA apresenta
uma visão que reafirma o seu papel e o seu posicionamento como instituição de referência.
Assim, nos próximos quatro anos, pretendemos:
Reforçar o reconhecimento pela qualidade de ensino, colaborativo e inovador, criativo e
empreendedor, num espaço global em transformação, orientado para as novas necessidades
do mercado de trabalho, formação ao longo da vida, cultura, artes e desporto;
Ampliar o reconhecimento pela investigação e desenvolvimento de boas práticas, com
extensão e articulação com a comunidade académica, regional, nacional e internacional
assumindo-se como um parceiro estratégico no âmbito da investigação interdisciplinar;
Manter o reconhecimento como Escola sustentável, através do seu espírito de voluntariado,
responsabilidade social, comprometimento com o futuro dos seus estudantes, dinamização de
redes com instituições nacionais e internacionais de âmbito educativo e empresarial, assim
como, na adoção de comportamento ecológicos sustentáveis;
Ser reconhecimento como Instituição de Ensino Superior salutogénica, através de uma ação
multidisciplinar e mobilizadora de toda a comunidade educativa, para intervenções de
promoção da saúde e bem-estar com extensão à comunidade com impacto eficaz dos seus
projetos de intervenção.
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Valores
Conhecimento: Promoção da inovação, da criatividade e do empreendedorismo, como fatores
essenciais da comunidade académica à criação de conhecimento científico, cultural e artístico,
a formação de nível superior, intensamente enraizada na investigação, na criação de valor
social e económico do conhecimento e a participação ativa no desenvolvimento das
comunidades onde está inserida.
Competências: Capacidade de transformar conhecimento em competências, com capacitação
para a tomada de decisão, autónoma e baseada na evidência, através da resolução de
problemas dos contextos atuais.
Ética: cultivar a responsabilidade e prática profissional agindo com respeito e transparência,
salvaguardando a liberdade inteletual para ensinar e investigar, autonomia e independência
no respeito pelos fins estratégicos e operacionais definidos pela Escola.
Responsabilidade Social: cultivar o compromisso social enquanto agente de promoção social,
favorecendo uma relação de maior confiabilidade e credibilidade entre a Escola e os diferentes
parceiros/redes, reforçando e fortalecendo a imagem organizacional junto da cidade, da região
e do país.
Solidariedade: preocupação de prestar apoio e auxílio voluntário, a todos os que evidenciem
necessidades, ao nível local e regional, de proteger a vida e a saúde, de promover o respeito
pela pessoa humana, de favorecer a compreensão, a cooperação e a relações entre os
indivíduos.
Transparência: Equidade de acesso e tratamento, independentemente do género, da ordem
social, de cariz cultural, étnico, político ou religioso.
Confiança: promover uma visão positiva de reconhecimento da CVP, com base nas
experiências

passadas

que

corroboram

um

padrão

esperado

(previsibilidade

do

comportamento), valores compartilhados, percebidos como compatíveis fortemente enraizada
nos seus princípios fundamentais.
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Estrutura Organizacional

A ESEnfCVPOA tem uma estrutura organizacional, assente em competências estatutárias dos
órgãos de gestão, gabinetes e serviços.
O SIGQ interage de forma contínua com os vários atores em diversos níveis da organização e
com diferentes graus de responsabilidade. Para que a garantia da qualidade seja assegurada, é
necessário controlar, regular e monitorizar as interações de todos os intervenientes neste
processo.
A operacionalização da qualidade caracteriza-se por uma ação individual e coletiva promotora
de uma cultura de qualidade, em cada um dos cinco eixos estratégicos: ensino e
aprendizagem, investigação, aprendizagem ao longo da vida, serviço à comunidade e
internacionalização.
A articulação ao nível estratégico concretiza-se através da ação dos órgãos de gestão, serviços,
e coordenação pedagógica, e pressupõe um acompanhamento permanente por parte dos
órgãos de gestão e coordenação científica e pedagógica. O Conselho Consultivo e o Provedor
do Estudante desempenham também um papel importante no apoio e melhoria do SIGQ no
âmbito das suas competências.
Os serviços administrativos constituem uma base fundamental do sistema no que diz respeito
à execução, cumprimento dos procedimentos e à monitorização das atividades de ensino e
aprendizagem.
Os parceiros estratégicos da ESEnfCVPOA, contribuem igualmente para o sistema,
acrescentando valor à sua missão, no processo de aprendizagem ao longo da vida, ao nível
científico, social, cultural e artístico, e promovendo também, o desenvolvimento da
comunidade.

Órgãos de Gestão:
CONSELHO DE DIREÇÃO
Presidente: Henrique Pereira
Vice-Presidente: Fernanda Príncipe
Vogal: António Ferreira
CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO (CTC)
Presidente: Henrique Pereira
Vice-Presidente: Manuela Ferreira
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Membros: Fernanda Príncipe; Ana Quesado; António Ferreira; Maribel Carvalhais; Ana Torres
Margarida Ferreira
CONSELHO PEDAGÓGICO (CPED)
Presidente: Maribel Carvalhais
Vice-Presidente: Sónia Novais
Membros Docentes: Susana Pereira, Margarida Ferreira, Ana Torres, António Ferreira
Representante dos estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem (1º Ciclo):
Patrícia Teixeira, nº 1297 e Tatiana Gomes, nº1417
Representante dos estudantes do CPLEEMC: Mónica Saraiva, nº1776
Representante dos estudantes do CPLEER: Joana Laranjeira, nº1713
Representante dos Estudantes do CPLEESMP: Sara Fernandes, nº1763
Representante dos Estudantes do CPGAGSS: Marco Veríssimo, nº1752
CONSELHO CONSULTIVO
Presidente do Conselho de Direção e Conselho Técnico-Científico: Henrique Pereira
Presidente do Conselho Pedagógico: Maribel Carvalhais
Presidente da Associação Académica: Vítor Valente
Presidente da Associação dos Antigos-Estudantes: Tiago Silva
Vereador do Pelouro da Educação do Município de Oliveira de Azeméis: António Figueiredo
ACES Entre Douro e Vouga – Aveiro Norte: Margarida Duarte
ACES Entre Douro e Vouga – Feira/Arouca: Maria Bento
Enfermeira Diretora do CHEDV, E.P.E.: Sara Pereira
Diretora do Agrupamento de Escolas Soares Basto – Oliveira de Azeméis: Maria Cálix
Diretora do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro – Oliveira de Azeméis: Ilda Ferreira
PROVEDOR DO ESTUDANTE
Ana Carla Seabra Torres
CONSELHO PARA A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO
Presidente do Conselho para a Avaliação da Qualidade do Ensino: Henrique Pereira
Vice-Presidente do CTC: Manuela Ferreira
Presidente do CPED: Maribel Carvalhais
Diretor do GQA: Fernanda Príncipe
Provedor do Estudante: Ana Torres
Coordenador do 1º Ciclo de Estudos: Sónia Novais
Coordenadores dos CPLEE: Aldiro Magano, José António Pinho, Dulce Brito
Convidados da comunidade académica ou outros
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Cumprimento do Plano de Desenvolvimento Estratégico 2015-2019
A ESEnfCVPOA reforça as políticas estratégicas incorporadas no PDE como linhas orientadoras
para o cumprimento da sua missão e desenvolvimento dos objetivos estratégicos face aos
atuais desafios do Espaço Europeu para o Ensino Superior e Aprendizagem ao Longo da Vida,
mantendo como pilares estratégicos: a qualidade no Ensino e formação Cruz Vermelha
Portuguesa; a excelência na investigação, inovação e desenvolvimento de boas práticas e a
intervenção comunitária e social, contribuindo simultaneamente para o desenvolvimento dos
contextos onde intervêm, com suporte num modelo educativo alicerçado no desenvolvimento
de competências dos estudantes nos contextos de prática clínica.
O PDE 2015-2019 tem se constituído como um instrumento valioso e uma ferramenta
fundamental na concretização do planeamento no presente e na construção de um futuro
sustentável assente na qualidade do ensino e formação, bem como na concretização dos
objetivos e metas neste definidas, através dos seguintes eixos estratégicos:
Eixo 1: Ensino e Formação;
Eixo 2: Desenvolvimento Humano;
Eixo 3: Investigação e Desenvolvimento;
Eixo 4: Gestão e Desenvolvimento Sustentado;
Eixo 5: Prestação de Serviços à Comunidade;
Eixo 6: Mobilidade e Cooperação Internacional.

A concretização do planeamento de objetivos é operacionalizada através dos objetivos
estratégicos, indicadores e ações de acordo com as metas estabelecidas, através de um
processo de monitorização controlados pelos diferentes responsáveis, por eixo estratégico.
Consideramos que no ano letivo 2015/2016 o Planeamento de Objetivo/Processos manteve
um cumprimento positivo, refletido pela elevada taxa de concretização 97%.
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Eixo 1: Ensino e Formação
A ESEnfCVPOA pretende afirmar-se como uma referência, onde o ensino e a formação em
Enfermagem se focam no desenvolvimento de competências profissionais centradas numa
aprendizagem colaborativa para a prática profissional autónoma num contexto de permanente
mudança das práticas em cuidados de saúde.
É sua preocupação a melhoria contínua da oferta formativa e da qualidade do ensino
ministrado. Neste sentido no período a que se reporta este RAA foi realizado um trabalho
exaustivo, com vista à alteração do plano de estudos em vigor e aumentar a oferta formativa
através do curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e
Pediatria.
Com base no exposto, o CTC, procedeu à nomeação de um grupo de trabalho interno para
efectuar a reformulação do Plano de Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem. Este
trabalho teve por base a construção de um plano de trabalho para a definição do
enquadramento conceptual; estruturação do modelo curricular e definição de competências.
Este trabalho resultou da monitorização pelos órgãos pedagógico e técnico científico dos
últimos quatro anos através dos relatórios de acompanhamento ao plano de estudos em vigor,
junto dos estudantes, para as áreas científicas, Unidades curriculares, ECTS, trabalho do
estudante, tipologias de ensino; das atas do CTC E CPED; dos relatórios da A3ES de autoavaliação; das reuniões de coordenação de preparação e avaliação dos semestres. Da análise
de todos os documentos e da participação da comunidade educativa, sob proposta do CTC e
ouvido o CPED o Conselho de Direção aprovou a proposta de alteração ao plano de estudos,
tendo sido registada com o número R/A -Ef 51/2012/AL01 em 24 de maio de 2016 na Direção Geral do Ensino Superior. O plano de Estudos que entrará em vigor apartir do ano lectivo
2016/2017 foi publicado em Diário da República, 2.ª série — N.º 109 — 7 de junho de 2016,
Aviso n.º 7221/2016.
Também durante este período, a ESEnfCVPOA de acordo com o disposto no Regulamento
Geral dos Cursos de Pós -Licenciatura de Especialização em Enfermagem, aprovado pela
Portaria n.º 268/2002, de 13 de março e ouvida a Ordem dos Enfermeiros nos termos do n.º 2
do artigo 7.º do referido Regulamento, ao abrigo do disposto nos artigos 14.º e 15.º do
Decreto-Lei n.º 353/99, de 3 de Setembro, fica autorizada ao funcionamento do curso de póslicenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria, Portaria nº
134/2016 de 12 de maio.
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Ingresso
No ano letivo 2015/2016, pelo concurso institucional para Ingresso no 1º Ciclo de Estudos do
Curso de Licenciatura em Enfermagem, pela 1ª vez, o número de candidatos colocados foi de
35 e realizaram matrícula 33 estudantes, tendo como nota mediana de ingresso 125 pontos
(nota mínima: 107,00; nota máxima: 145,20).
Através do concurso especial de mudança de par instituição/curso foram colocados e
procederam à matrícula 2 estudantes e por reingresso 1 estudante.
Pelas provas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do 1º ciclo de estudos do CLE
dos maiores de 23 anos, foram colocados 3 candidatos, tendo 2 realizado matrícula.
Para titulares de um diploma de especialização tecnológica, foi preenchida 1 das 2 vagas a
concurso.
Foram admitidos 14 candidatos em regime extraordinário, para frequência de Unidades
Curriculares Isoladas no 1º ano do 1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em
Enfermagem.
Razões apresentadas pelos estudantes inscritos na escolha da ESEnfCVPOA/CLE
No sentido de auscultar os candidatos sobre as razões da escolha da ESEnfCVPOA, foi aplicado
um questionário, tendo sido obtidas 18 respostas, cujos principais resultados foram:
- fontes de informação para o conhecimento da Escola, por ordem decrescente de
respostas: referenciação de familiares e amigos; consulta direta no site da ESEnfCVPOA;
antigos estudantes; atuais estudantes; pesquisa no Google; Curso de Verão;
docentes/colaboradores.
- motivos pelos quais optaram pela ESEnfCVPOA, as respostas centraram-se em torno
de: qualidade do ensino; boa reputação e reconhecimento; escola de referência e de
boas práticas, e o seu posicionamento geográfico face área de residência.

Oferta formativa (índice vagas por curso/ano)
Considerando que o índice de vagas é o rácio entre o número de vagas disponíveis no ano
lectivo atual (480) e o número de vagas disponíveis no ano lectivo anteiro (n-1) (480),
obtivemos no ano lectivo 2015/2016 o valor de 1,14. Neste sentido, verifica-se que a Escola
aumentou a sua capacidade formativa, comparativamente ao ano anterior, com oferta de
novos cursos para a formação pós-graduada, como demonstra o quadro 1.
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Quadro 1: Evolução do número de vagas por curso e ano
Cursos
2013/2014

2014/2015

2015/2016

1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em
Enfermagem
Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em
Enfermagem de Reabilitação
Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em
Enfermagem Saúde Mental e Psiquiatria
Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em
Enfermagem Saúde Materna e Obstetrícia
Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em
Enfermagem Comunitária
Curso de Pós-Graduação em Administração e Gestão de
Serviços de Saúde
Curso de Pós-Graduação Avançada em Cuidados
Paliativos
Curso de Pós-Graduação em Enfermagem Familiar
Curso de Pós-Graduação em Cuidados Intensivos e
Emergência
Curso de Pós-Graduação em Marketing

60

60

60

25

25

25

25

25

25

25

25

25

20

20

20

25

25

25

30

90

90

30

30

30

30
30

30
30

30
30

30

30

30

Curso de Pós-Graduação de Reabilitação

30

30

30

Curso de Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho

-

-

30

Curso de Pós-Graduação em Acupuntura

-

30

30

de

300

360

420

Total

360

420

480

Rácio (n/n-1)

1.33

1.16

1.14

Cursos de Pós-Graduação e
Especialização em Enfermagem

Pós-Licenciatura

Evolução do número de estudantes dos cursos em funcionamento
Quadro 2: Número de estudantes matriculados e inscritos em regime de Unidades Curriculares Isoladas
segundo os cursos
Cursos

1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura
Enfermagem
Curso de Pós-Licenciatura de Especialização
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Curso de Pós-Licenciatura de Especialização
Enfermagem de Reabilitação
Curso de Pós-Licenciatura de Especialização
Enfermagem Saúde Mental e Psiquiatria

2013/2014

2014/2015

2015/2016

em

145*

132*

129*

em

20

26**

26

em

14**

22**

24

em

0

8

20
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Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em
Enfermagem Saúde Materna e Obstetrícia
Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em
Enfermagem Comunitária
Curso de Pós-Graduação em Administração e Gestão de
Serviços de Saúde
Curso de Pós-Graduação Avançada em Cuidados Paliativos

0

0

9

0

11

0

16

95

75

0

0

0

Curso de Pós-Graduação em Enfermagem Familiar

0

9

6

Curso de Pós-Graduação em Cuidados Intensivos e
Emergência
Curso de Pós-Graduação em Marketing

11

0

20

0

0

0

Curso de Pós-Graduação de Reabilitação

0

0

0

Curso de Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho

-

-

14

61

0
171

0
194

206
0.83

303
1.47

323
1.06

Curso de Pós-Graduação em Acupuntura
Cursos de Pós-Graduação e Pós-Licenciatura
Especialização em Enfermagem

de
Total
Rácio

* inclui 21 estudantes extraordinários (2015/2016)
* inclui 13 estudantes extraordinários (2014/2015)
* inclui 9 estudantes extraordinários (2013/2014)
** inclui 1 estudante extraordinário

Gráfico 1: Evolução do número de estudantes matriculados (2013-2016)
400
300
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pré-graduado

100

pós-graduado
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0
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Pela análise do Gráfico 1 observamos um aumento de estudantes matriculados, com um
crescimento acentuado na formação pós-graduada, que estará relacionado com a satisfação
dos estudantes com a ESEnfCVPOA e oferta formativa; pelo reconhecimento social dos
profissionais que formamos e pela qualidade do ensino.
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Caracterização dos estudantes matriculados no 1º ano pela 1ª vez no 1º Ciclo de
Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem
Estes dados são os que constam no Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino
Superior (RAIDES) 2015/2016.

Género
16,13% dos estudantes são do género masculino e 83,87% do género feminino.

Idade
Média de idade de 21 anos (min. 19; máx. 36).

Residência dos estudantes em tempo de aulas
96,77% dos estudantes são “não deslocados” da sua residência permanente.

Nível de escolaridade dos pais
9º ano de escolaridade – 3º ciclo do ensino básico (33,87%).

Regime de ingresso – 1º ano CLE
Concurso Institucional – 90,32%;
Provas Destinadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência do 1º Ciclo de Estudos do CLE dos
Maiores de 23 anos – 6,45%;
Titulares de Diploma de Especialização Tecnológica – 3,23%.

Estudantes trabalhadores
Estudantes trabalhadores – 12,9%.

Habilitações literárias anteriores ao curso atual
Ensino Secundário – 90,32%;
9º ano de escolaridade – 3º ciclo - 6,45%;
Titulares de Diploma de Especialização Tecnológica – 3,23%.

Natureza do estabelecimento de ensino onde o estudante concluiu o ensino
secundário
67,74% são provenientes do ensino público; 29,03% são provenientes do ensino público e privado e
3,23% são provenientes do ensino privado.
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Sucesso escolar dos estudantes
Os resultados apresentados no gráfico 2 resultam do cálculo do valor médio das classificações
finais obtidas pelos estudantes (arredondada às unidades), com aproveitamento nas unidades
curriculares dos diferentes cursos em funcionamento na Escola. Todos os cursos apresentam
resultados superiores às metas preconizadas (igual ou superior a 14 valores para o Curso de
Licenciatura em Enfermagem e igual ou superior a 16 valores para os cursos de PósGraduação).
Gráfico 2: Média das classificações por curso
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Os resultados apresentados no gráfico 3 análise comparativa dos resultam do cálculo do valor
médio das classificações finais obtidas pelos estudantes do 1º Ciclo de Estudos do Curso de
Licenciatura em Enfermagem, com aproveitamento das diferentes unidades curriculares que
constituem o Plano de Estudos. Podemos verificar que neste ano lectivo os estudantes
obtiveram melhores classificações, do que em anos anteriores.
Gráfico 3: Médias comparativas das classificações finais do CLE
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No gráfico 4 verificamos que a taxa de sucesso escolar é elevada, para todos os cursos em
funcionamento da Escola. O valor mais baixo (97,1%) verifica-se no Curso de Pós-Graduação em
Enfermagem de Saúde Familiar, contudo, acima da meta definida (95%).
Gráfico 4:Taxa média de sucesso escolar
100

1ºCPGET

97,1

2ºCPGSF

100

4ºCPGCIE

100

11ºCPGAGSS

100
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100
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100

5ºCPLEESMP

100

8ºCPLEER

100

8ºCPLEEMC

98

1ºCECLE

Abandono escolar
No ano letivo a que se reporta este relatório, um estudante do 1º ano efetuou a anulação da
matrícula no 1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem

Diplomados
Concluíram neste ano letivo 2015/2016 os estudantes, conforme quadro seguinte.
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Quadro 3: Número de diplomados por curso e ano
Cursos
2013/2014

2014/2015

2015/2016

1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem

40

40

20

Curso de Pós-Licenciatura de
Médico-Cirúrgica
Curso de Pós-Licenciatura de
de Reabilitação
Curso de Pós-Licenciatura de
Saúde Mental e Psiquiatria
Curso de Pós-Licenciatura de
Saúde Materna e Obstetrícia

Especialização em Enfermagem

19

25

25

Especialização em Enfermagem

12

18

24

Especialização em Enfermagem

---

7

20

Especialização em Enfermagem

---

---

---

Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem
Comunitária
Curso de Pós-Graduação em Administração e Gestão de
Serviços de Saúde
Curso de Pós-Graduação em Cuidados Intensivos e
Emergência
Curso de Pós-Graduação em Enfermagem de Saúde Familiar

---

10

---

15

95

75

11

---

19

---

9

4

---

---

14

97

204

201

Curso de Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho
Total
Quadro 4: Nota final média dos diplomados por curso
Cursos

1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem

2015/2016
15.1

Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica

17.8

Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Reabilitação

16.4

Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria

17.6

Curso de Pós-Graduação em Administração e Gestão de Serviços de Saúde

16.8

Curso de Pós-Graduação em Cuidados Intensivos e Emergência

17.4

Curso de Pós-Graduação em Enfermagem de Saúde Familiar

17.0

Curso de Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho

17.0

Da análise das classificações médias finais dos diplomados verifica-se que no ano letivo
2015/2016, todas as notas finais encontram-se acima da meta estipulada no mapa de
indicadores do SIGQ ( >14 valores para o CLE e >16 valores para o ensino pós-graduado).
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Avaliação da satisfação dos estudantes nos cursos em funcionamento
A avaliação da satisfação dos estudantes, expressa em valores percentuais, relativa aos cursos
em funcionamento, que a seguir apresentamos, resulta do processo de monitorização
desenvolvido pelo Gabinete de Qualidade e Auditoria em articulação com o Conselho
Pedagógico.
As dimensões são monitorizadas, semestralmente, através de uma escala de medida de tipo
Likert, com 5 pontos: 5 - Muito Satisfeito 4 - Satisfeito, 3 - Nem satisfeito nem insatisfeito, 2 Insatisfeito e 1 – Muito Insatisfeito, com transformação posterior para valor percentual.
São apresentadas, discutidas e analisadas em Conselho Pedagógico e Conselho TécnicoCientífico, onde sempre que aplicável, são definidas estratégias/oportunidades de melhoria da
qualidade do ensino. Os processos monitorizados para garantia da qualidade do ensino dizem
respeito à avaliação global do Processo Letivo e Pedagógico e Processo de Ensino
Clínico/Estágio.
Gráfico 5: Avaliação global (%) do 1º ciclo de estudos do curso de licenciatura enfermagem (2015/16)
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Com base no gráfico anterior podemos concluir que a avaliação global média do 1º Ciclo de
Estudos do CLE é de 81.6%, superior à meta definida nos indicadores do SIGQ (75%).
Gráfico 6: Avaliação global (%) dos cursos pós-licenciatura de especialização em enfermagem e pósgraduação (2015/16)
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CPLEESMO – Curso Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia
CPLEEMC - Curso Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Médico-cirúrgica
CPLEESMP - Curso Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Saúde Mental e Psiquiatria
CPLEER - Curso Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Reabilitação

Gráfico 7: Avaliação global (%) dos cursos pós-graduação (2015/16)
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CPGAGSS – Curso Pós-Graduação em Administração e Gestão de Serviços de Saúde
CPGESF – Curso Pós-Graduação em Enfermagem de Saúde Familiar
CPGCIE – Curso Pós-Graduação em Cuidados Intensivos e Emergência
CPGET – Curso Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho

Nos gráficos 6 e 7 podemos concluir que a avaliação global média dos Cursos de PósLicenciatura de Especialização em Enfermagem (84,8%) e Pós-Graduação (86%). Encontra-se
acima da meta definida nos indicadores do SIGQ (80%).

Empregabilidade
Ao perceber a forma como os alumni fazem a sua transição da licenciatura para a vida ativa, a
ESEnfCVPOA, além de procurar manter a sua relação de proximidade nesta difícil tarefa,
coloca-se numa posição privilegiada para procurar de uma forma mais informada as soluções e
apoio que permitam aos estudantes desenvolver o seu trajeto vocacional tendo em conta as
possibilidades e experiências daqueles que concluiram anteriormente.
Caracterização da amostra
Este relatório incide sobre a empregabilidade dos estudantes da ESEnfCVPOA que concluíram a
sua licenciatura no ano letivo de 2014/15 (empregabilidade a um ano), num total de 44
diplomados.
O processo de recolha de dados foi realizado através do envio de um e-mail aos 44 estudantes,
explicando o propósito do questionário que foi enviado em anexo e solicitando a resposta. Foi
enviado email a relembrar a solicitação de resposta após 1 semana e efetuados contactos
telefónicos após uma semana.
No final do processo, receberam-se respostas de um total de 36 estudantes, o que, representa
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81,8 % dos estudantes contactados. Destes, 81,8% são do género feminino e 13,8% do
masculino, que apresentavam idades compreendidas entre os 22 e os 40 anos (24,47 média de
anos, desvio-padrão de 3,35).
Informações sobre a primeira atividade profissional exercida após a conclusão da
licenciatura
A primeira questão colocada versava o tempo de procura que mediou a conclusão da
licenciatura e a obtenção do primeiro emprego, independentemente de este ser ou não na
área de enfermagem, e do vínculo laboral. O gráfico abaixo ilustra as respostas obtidas:

Gráfico 8: Tempo de procura do primeiro emprego
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Da análise do gráfico, conclui-se que dos recém-licenciados que responderam ao questionário,
apenas 1 estudante (2,27 % dos respondentes) se encontrava em situação de desemprego. É
de assinalar que cerca de 44,44% dos respondentes entraram no mercado de trabalho
imediatamente, encontrando-se 94,44 % a trabalhar depois de concluir a licenciatura.
Quanto ao número dos que desempenham as suas funções na área da Enfermagem, todos os
licenciados empregados (94,44%) estão a trabalhar na área da enfermagem. Podemos concluir
que 94,44% dos recém-licenciados da ESEnfCVPOA respondentes obtiveram emprego no
primeiro ano após a conclusão da licenciatura dentro da sua área de formação.
Foi também questionada a forma como o primeiro emprego foi encontrado, para aferir da
eventual eficácia dos diferentes métodos de procura ativa. O gráfico abaixo indica os
resultados obtidos:
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Gráfico 9: Meio de obtenção do 1º Emprego
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Os dados permitem concluir que a resposta a anúncio se revelou o método de procura mais
frutuoso, seguida da rede social dos estudantes e logo de seguida o envio/entrega do
Curriculum Vitae. Também se verifica que 3 estudantes encontraram trabalho com orientação
da escola e 1 através de estágio realizado durante a licenciatura, dando visibilidade ao trabalho
desenvolvido pela escola no apoio à empregabilidade e à inserção na vida ativa.
Quanto à situação contratual em que os recém-licenciados se encontram, verificou-se que a
maioria (69,44%) se encontra em regime de prestação de serviços, encontrando-se 25% com
uma situação contratual a termo incerto e somente 2,78% a termo certo.
Quando questionamos sobre a área geográfica em que os licenciados já empregados
desempenham as suas funções, verificamos que a maioria dos estudantes encontraram saídas
profissionais no país (86%), com maior representação na área metropolitana de Lisboa
(27,78%) e na região centro (27,78%), seguida da região norte (22,22%), Algarve (5,55%) e
Alentejo (2,76%). Somente 13,89% seguiram a tendência nacional na área da enfermagem, de
internacionalização, com maior representação no Reino Unido (5,55%), seguido da Suiça
(2,76%).

Prioridades e planeamento na área da formação
Foram também colocadas questões aos recém-licenciados que permitiram à ESEnfCVPOA
monitorizar a transição destes para a vida ativa, conhecer, não só o grau de satisfação que têm
em relação à formação da instituição quando confrontados com as exigências da profissão,
mas igualmente naquelas que consideram ser as prioridades para a formação e aprendizagem
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ao longo da vida. Procurou-se também perceber a predisposição dos antigos-estudantes em
regressar à ESEnfCVPOA para efetuar formação, de forma a ser possível um planeamento
estratégico que permita adequar a oferta formativa às necessidades e interesses dos
profissionais.
Quando questionámos os diplomados acerca da percepção deles em relação à forma como a
formação na ESEnfCVPOA os preparou para as exigências do mundo profissional, 25% das
respostas indicam que os preparou Muito Bem e 75% os preparou Bem para o exercício
profissional.
É possível verificar que a avaliação é claramente favorável, o que à partida pode sugerir que
existe uma predisposição dos diplomados em recorrer novamente à ESEnfCVPOA para
prosseguir a formação profissional. Essa hipótese sai reforçada com as respostas obtidas à
questão relativa a “se alguma vez, após o término da licenciatura, voltou à ESEnfCVPOA para
obter mais formação”, em que 22,2% respondeu que já tinha voltado para frequentar outro
curso, e 36,1% ainda não tinha voltado, mas pensavam voltar.
Quanto às áreas de interesse para futura formação, as respostas incluem as seguintes áreas:
cuidados intensivos e emergência, médico-cirúrgica, saúde infanto-juvenil e pediatria,
reabilitação, saúde materna e obstetrícia, saúde comunitária, enfermagem do trabalho,
enfermagem do desporto, cuidados paliativos e geriatria.
Da análise destes dados, podemos concluir que, o grau de satisfação com a formação dada
pela ESEnfCVPOA é muito elevado, os diplomados apresentam uma elevada empregabilidade
num curto período de tempo na área da enfermagem e maioritariamente no país. Verifica-se
uma consciência clara e vontade dos recém-licenciados em prosseguirem com o seu percurso
formativo na ESEnfCVPOA, existindo condições para constituir-se como um agente
interveniente na formação contínua. Como tal, considera-se de extrema pertinência que estes
dados continuem a ser recolhidos e estudados, de forma a poder haver uma proximidade ideal
para que a oferta formativa vá de encontro às necessidades dos profissionais e se potencie o
acesso destes a um ensino de qualidade que corresponda às suas expectativas.

Formação Contínua/Aprendizagem ao Longo da Vida
Consideramos Formação Continua a qualificação de todos os colaboradores (docentes e não
docentes) através da participação em programas de formação permanente e formação em
serviço visando a sua actualização, criando condições para a promoção e progressão, tendo em
vista a melhoria contínua.
Pág. 25/68

Desenvolvemos formação contínua, dentro de um quadro de desenvolvimento de
competências específicas e de boas práticas. A oferta formativa tem por base a identificação
de necessidades formativas dos profissionais de saúde, a comunidade em geral, e as
prioridades dos programas de financiamento. Oferecemos condições especiais para Antigos
Estudantes e Sócios da Associação dos Antigos Estudantes da ESEnfCVPOA.
No presente ano letivo não abriram candidatura para financiamento de formação para
profissionais de saúde no ativo (Plano de Formação FSE – Portugal 2020). Nesse sentido, não
são aqui apresentados os resultados dos cursos e respetivos níveis de satisfação dos
formandos.
Encontram-se em aberto as candidaturas para os cursos de Supervisão Clínica; Cromopuntura;
Primeiros Socorros; Tratamento de Feridas e Curso Básico de Suturas (quadro abaixo) por não
terem sido preenchidas as vagas necessárias ao seu funcionamento, até à presente data.
Quadro 5: Formação auto-financiada realizada
Curso

Horas

Destinatários

Supervisão Clínica

40

Cromopuntura

40

Primeiros Socorros

12

Enfermeiros
Profissionais de
Saúde
Publico Geral

Tratamento de Feridas

30

Enfermeiros

Curso Básico de Suturas

8

Enfermeiros

Data de
realização

Nº antigos
est. inscritos

Bolsas atribuídas a
antigos estudantes

Inscrições a decorrer

Ação Social
O apoio social ao estudante é uma preocupação permanente da ESEnfCVPOA, tendo mantido o
suporte necessário aos processos de candidatura da bolsa de estudo – Direção Geral do Ensino
Superior (DGES). Houve uma ligeira redução no número de bolas aceites, embora o número de
candidaturas rejeitadas diminuiu, relativamente ao ano lectivo anterior.
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Gráfico 10: Evolução dos candidatos a bolsa de estudo Direção Geral Ensino Superior
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- Bolsas de Estudo DGES: As bolsas atribuídas apresentaram uma amplitude de valores entre
um mínimo de 1064,00€ e um máximo de 3914,00€ por estudante.
- Bolsa de Estudo por Mérito DGES: no ano letivo 2015/2016, ainda não foi atribuída.
- Prémio de Mérito “ Caixa de Crédito Agrícola”: Atribuído anualmente ao estudante, com
melhor média de classificação, do 1º Ciclo de Estudos do 1º, 2º, 3º e 4º ano, em valor igual ao
da propina (305€) em vigor, num total de 1220€. A entrega do prémio foi efetuada na
Cerimónia de Abertura do Ano Letivo.
- Prémio de Mérito “Lusodidacta” Cheques/Livros”: Atribuído anualmente ao estudante, com
melhor média de classificação, do 1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em
Enfermagem do 1º, 2º, 3º e 4º ano um Cheque/Livros para aquisição de livros, e valor igual a
100€ por estudante. A entrega do prémio foi efetuada na Cerimónia de Abertura do Ano
Letivo.

Incentivo da Formação ao Longo da Vida
A ESEnfCVPOA manteve este incentivo, concretizando-se através da isenção da taxa de
candidatura aos cursos de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem e de Pós
Graduação, para os enfermeiros que tenham colaborado com a ESEnfCVPOA na formação dos
estudantes, em ensino clínicos do 1º ciclo de estudos, quer em regime de tutoria, quer como
orientador. Aos antigos estudantes isenção do pagamento da taxa de candidatura no curso
que se venham a candidatar como primeira opção e redução de 30% da taxa de matrícula.
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- Cursos de Pós-licenciatura de Especialização em Enfermagem - 30 estudantes ficaram isentos
de taxa de candidatura num total de 5100€ e 21 estudantes tiveram redução na taxa de
matrícula num total de 2091€.
- Cursos de Pós Graduação - 47 estudantes isentos de taxa de candidatura num total de 1880€
e 29 estudantes tiveram redução na taxa de matrícula num total de 870€.

- Existem ainda outras condições especiais definidas por protocolo, com redução de 10% na
propina mensal para os enfermeiros que ingressaram nos Cursos de Pós Licenciatura de
Especialização em Enfermagem, tendo neste ano usufruído desse beneficio 17 estudantes num
total de 6840€.
Quadro 6: Bolsas atribuídas a estudantes finalistas – “Cheque formação”
2015/2016
(€)

Estudantes que pertenceram à AAESEnfCVPOA: 10 bolsas – 200€

2 000
900

Estudantes que pertenceram às Tunas: 9 bolsas – 100€

500

Estudante Presidente da AAESEnfCVPOA: 1 bolsa – 500€

1300

Estudantes que pertenceram às Tunas: 13 bolsas – 100€

400

Estudantes que pertenceram ao Grupo de Voluntariado da Escola: 3 bolsas – 100€

400

Estudante que pertenceram ao Projeto IFone da Escola: 8 bolsas – 50€
Total

5400

- Bolsa de Mobilidade 2015/2016: Esta bolsa é atribuída aos estudantes que participem em
programas internacionais, a redução de 100€ na propina mensal, durante o período de
mobilidade, tendo sido atribuídas 2 bolsas num total de 600€.
- Apoio ao trabalho da Associação Académica de Estudantes, Associação dos Antigos
Estudantes e Tunas: A Escola apoiou financeiramente, nos anos 2015 e 2016, a Associação
académica em 5979€, e as Tunas “Rapazinhos” e “K’Rica Tuna”, respetivamente com 1170,00€,
Projeto IFONE: 210,66€.
- Para os docentes foram atribuídas bolsas, nas áreas de investigação e qualificações
académicas num valor total de 7376.81€.
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Serviço de Documentação, Informação e Biblioteca (SDIB)
O SDIB assume um conjunto de tarefas específicas que visam apoiar as atividades
desenvolvidas por docentes, estudantes e não docentes, e satisfazer, de acordo com o
regulamento em vigor, as solicitações da comunidade em que está inserida.
Este serviço tem trabalhado no sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos
seus utilizadores. Disponibiliza informação em suportes variados, tais como livros, revistas e
CD-Rom bem como facilidade de acesso a bases de dados como a EBSCO.
Este serviço tem como objetivo cuidar da recolha, processamento, controlo, acesso e difusão
da informação. Compete ao SDIB assegurar a sua gestão, registar, catalogar, classificar,
indexar, armazenar e divulgar a informação, bem como responder às solicitações que surgem
diariamente.
Quadro 7: Atividades desenvolvidas pelo SDIB
Atividade
Sessão de formação:
Acolhimento aos alunos
(alunos do 1º ano)
Apoio e orientação dos
utilizadores, de acordo com
as regras estabelecidas e de
entre os recursos existentes,
através da informação e
documentação destinadas ao
ensino e à investigação
Apoio aos docentes na
planificação das suas
atividades de ensino
Apoia a elaboração da
Bibliografia para
preenchimento dos
descritores dos Cursos
Propor aquisições e
coordenar a sua execução

Contextualização
Sensibilizar os estudantes à utilização e
ao espaço do SDIB
Disponibilidade diária de 8h/dia em
termos de pesquisa bibliográfica e ao
nível da utilização dos computadores da
Biblioteca

Apoiar os docentes, diversificando as
situações de aprendizagem através de
pesquisas em documentos da Biblioteca
e em base de dados
Preenchimentos dos descritores dos
cursos

Cronologia

Concretização

Mês de Outubro

realizada

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ao longo do ano

realizada

realizada

realizada

Dirigir à direção propostas prioritárias de
aquisições

Ao longo do ano

realizada

Manutenção da newsletter

Divulgar todas as atividades e notícias da
escola

Mensal

realizada

Gestão da página facebook

Divulgar todas as atividades e notícias da
escola

Gestão do Diário da República

Organização de portfólio de
todas as notícias da escola

Verificar se existe legislação de interesse
para a escola
Compilar todas as notícias da escola em
formato impresso, em portefólios

Diário

Diário
Diário

realizada

realizada

realizada
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Cooperação com outras
bibliotecas e serviços
congéneres

Contactos efectuados com outras
bibliotecas de modo a partilhar os
respectivos recursos de informação

Revista “Evidências”
(corpo editorial)

Realizar todo o tratamento documental
dos artigos, formatação da revista e a
ligação entre o autor o corpo editorial e
o corpo de revisão.
Disponibilizar todos os trabalhos
científicos internos no RCAAP

Criação e organização do
Repositório Científico da
ESEnfCVPOA
Orientação de estágios de um
aluno 11ª ano de Design
World café organizado em
colaboração com SDIB
Workshop: Citar e referenciar
: o bom uso da informação

Apoio no desenvolvimento profissional
de estudantes externos com estágio no
âmbito das funções do SBIB/ESEnfCVPOA
Apoio no desenvolvimento de
competências dos estudantes para a
investigação
Esclarecimento de referências
bibliográficas, programas para
referenciar

Biblioteca dentro da sala de
aula! Para uma breve
explicação sobre publicação
de trabalhos científicos.
Dia das escolhas saudáveis

Apoio no desenvolvimento de
competências dos estudantes para a
investigação

Formação Ebsco

Esclarecimento e funcionamento da base
de dados EBSCO, para docentes da
escola
Promover hábitos de partilha e de leitura

"CROSSBOOKING: Dá-lhe
asas"
Onda rosa

Sensibilizar os estudantes para esta
causa “Cancro”

Ao longo do ano

Semestral

Ao longo do ano

200 horas
29 de Março 2016

Janeiro 2016

realizada

realizada
parcialmente
realizada
parcialmente
realizada

realizada

realizada

18 de Outubro de
2015

realizada

8 de Março 2016

realizada

15 de março 2016

realizada

1 de julho 2016

realizada

28 de Outubro 2016

realizada

O SBID colaborou também num conjunto de medidas de apoio, das quais destacamos:
-Divulgação em redes sociais. São sempre publicadas abertura de cursos e notícias e
eventos/actividades, e constantemente atualizados na página do facebook acompanhadas de
imagens/fotos, posters e flyers, a divulgação dos cursos é feita em parceria com o ingresso;
- Atribuição espaço à AAE na Newsletter da ESEnfCVPOA ;
- Criação de uma agenda digital de divulgação dos eventos da ESEnfCVPOA;
- Implementação de um arquivo documental digital;
- Partilha de bases de dados científicas com a CVP;
- Manutenção da base de dados EBSCO que se encontra disponível na página da biblioteca com
cedências nos computadores da biblioteca.
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Eixo 2: Desenvolvimento Humano
O desenvolvimento e formação dos colaboradores assume-se como um compromisso da
gestão, através do apoio à formação e qualificação dos colaboradores, com orientação
estratégica dos seus recursos para o natural cumprimento da missão da Escola e de legislação
aplicável.
a) Evolução das habilitações académicas do pessoal docente – 1º Ciclo de Estudos
Gráfico 11: Evolução das habilitações académicas dos docentes – 1º Ciclo de Estudos
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É de salientar que se mantém a aposta na garantia de um corpo docente próprio e estável,
respeitando os requisitos legais na qualificação dos docentes, especialmente ao nível do grau
de Doutor e detentor do Título de Especialista da área científica de Enfermagem, critérios
necessários em termos de ETI’s para a qualificação do corpo docente do ciclo de estudos. A
ESEnfCVPOA mantém o incentivo aos docentes inscritos em programa de doutoramento na
área científica de Enfermagem.

b) Qualificações académicas do pessoal docente – Ensino Pós-graduado
Para além da equipa docente para o 1º Ciclo de Estudos, a Escola conta ainda com um grupo
de professores convidados a tempo parcial, no sentido de dar resposta às exigências do Ensino
Pós-Graduado. Relativamente às habilitações académicas dos docentes convidados, existe um
corpo docente qualificado em função das áreas de especialização e de pós-graduação, com
níveis de qualificações académicas de Licenciatura, de Mestrado e Doutoramento.
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c) Avaliação de Desempenho dos Colaboradores Docentes e Não Docentes
O processo de Avaliação de Desempenho dos colaboradores é realizado tendo por base um
conjunto de instrumentos e critérios, aplicados de acordo com as suas funções no respeito
pelo regulamento específico e respetivo enquadramento legal.
No ano letivo 2015/2016, de acordo com a alínea a) do artigo 3 do Regulamento do Sistema de
Avaliação de Desempenho do Pessoal Docentes da Escola, o ciclo de avaliação corresponde a 3
anos completos para os docentes internos, sendo que no ano a que se refere este relatório, foi
efetuada avaliação a uma docente, sendo que a pontuação média obtida se encontrou acima
da meta definida (70%).
Para os docentes convidados, em regime de prestação de serviços, a avaliação é anual (ano
letivo para o qual estão contratados), tendo sido obtida pontuação média igualmente, acima
da meta definida (70%), no período a que se reporta este relatório.
Relativamente aos colaboradores não docentes, de acordo a alínea a) do ponto 1 do artigo 4
do Regulamento da Avaliação do Desempenho do Colaborador Não Docentes, entendesse por
ciclo de avaliação o período correspondente a um ano. A avaliação é operacionalizada em
função da categoria profissional, tendo sido obtida pontuação média dos colaboradores nãodocentes acima da meta definida (70%), no período a que se reporta este relatório.
d) Classificação média de satisfação dos estudantes face aos docentes e funcionamento dos
serviços administrativos (não docentes)
O índice de satisfação dos estudantes, relativos aos docentes e não docentes, são um
indicador relevante na visibilidade que o desenvolvimento de competências dos colaboradores
têm vindo a ter junto dos estudantes. Os resultados revelam uma satisfação muito positiva,
onde os níveis de satisfação dos estudantes relativas aos docentes e não docentes são de 86%
e 82%, respectivamente, estando acima da meta preconizada (80%).
e) Apoio ao desenvolvimento humano dos colaboradores docentes e não docentes
A formação avançada dos docentes, conferente de grau de Doutor e de Título de Especialista
na área científica de enfermagem, mantém-se como prioritária, pelo que a ESEnfCVPOA
mantém apoio ao seu desenvolvimento através de atribuição de bolsas (apoio financeiro à
propina). Para os colaboradores não docentes o desenvolvimento de competências pessoais,
profissionais e organizacionais no contexto de trabalho, assume igualmente uma prioridade
para a manutenção de um clima organizacional que exercite o espírito crítico e reflexivo. O
Plano de Formação Anual reflete as necessidades formativas identificadas face ao diagnóstico
anual efetuado.
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Eixo 3: Investigação e Desenvolvimento
O investimento na investigação e desenvolvimento, neste período de tempo, foi crucial na
consecução dos indicadores e metas, que exprimem os padrões de qualidade pretendidos para
esta atividade, no cumprimento da estratégia institucional bem como nos requisitos legais no
que respeita ao ensino superior politécnico.
Através do Gabinete de Investigação e Desenvolvimento (GID), a articulação entre o ensino e a
investigação proporcionou o desenvolvimento de atividades participativas entre docentes,
estudantes, investigadores e centros de investigação na produção científica relevante,
designadamente:
- Atribuição de % em carga horária anual no serviço docente para a investigação;
- Autorização, pelo CDIR, de comissões gratuitas de serviço para participação em eventos
científicos com divulgação de trabalhos/projetos de investigação e reuniões científicas;
- Formação em serviço, de acordo com as necessidades dos investigadores: Bases de dados
científicas; Software de apoio à análise de dados qualitativos e quantitativos;
- Apoio a publicações/comunicações científicas;
- Divulgação de base de dados de revistas e publicações com revisão por pares, com elevado
impacto;
- Parceria na publicação da revista Evidências;
- Criação de Repositório Científico da ESEnfCVPOA;
- Apresentação de projetos de investigação em reuniões do GID com análise crítica por pares,
para apoio à melhoria contínua;
- Divulgação sistemática de informação sobre submissão de abstrat/Comunicações científicas e
abertura de candidaturas para financiamento de projetos (ex: Calouste Gulbenkian/FCT);
- Manutenção do “Laboratório relacional de enfermagem: Projeto pedagógico, dialógico e
crítico” financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian no ano 2014/2015, no âmbito do
Ensino Clínico I do 1º Ciclo de Estudos;
- Participação ativa na reunião internacional anual do Joint International Project – JIP, que
ocorreu na HAN University of Applied Sciences em Nijmegen - Holanda, com finalidade de
desenvolver teses conjuntas de licenciatura, mestrado e doutoramento com representantes de
universidades de ciências da Saúde de 9 países europeus, tendo como áreas de interesse:
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Health Promotions, Self-management e Positive Health;
- Planeamento das III Conferência Internacional de Investigação em Saúde para 2017;
- Participação na Seventh Annual Working Meeting da International Collaboration for
participatory Health Research - ICPHR em agosto de 2016 na Universidade de Malmo - Suécia;
- Participação na Annual Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine,
no Lisbon Congress Centre, Portugal, entre 15-17 de junho 2016;
- Congresso Atlântico em Saúde Mental: correntes atuais. Organizado pelo Curso PósLicenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria da ESEnfCVPOA,
de 13 a14 de outubro de 2016 no Auditório do Hospital Divino Espirito Santo, Ponta Delgada Açores;
- Encontro Científico: Promoção da Saúde e Bem-Estar: uma abordagem multidisciplinar.
Organizado pelos estudantes do 4º ano do 1º ciclo estudos em enfermagem, de 7 e 8 de julho
2016, no Auditório da ESenfCVPOA;
- Conferência Palcos, Gestos e Emoções em Enfermagem, organizado pelo Laboratório
Relacional de Enfermagem da ESEnfCVPOA a 18 de novembro de 2016, no Teatro Caracas em
Oliveira de Azeméis;
- 1º Jornadas de Administração e Gestão de Serviços de Saúde, organização Pós-Graduação de
Administração e Gestão de Serviços de Saúde, em 25 de novembro 2015 no Auditório da
ESEnfCVPOA;
- 1ª Conferência Dimensões éticas do cuidado à pessoa em situação crítica, organizada pelo
CPLEEMC , em 12 fevereiro de 2016 Auditório da ESEnfCVPOA ;
- 2ª Conferência O Diálogo entre a Ética e a Enfermagem, organizada pelo CPLEEMC em 09 de
março de 2016 no Auditório da ESEnfCVPOA;
- 1º Seminário Enfermagem do Trabalho, organizado pela Pós-Graduação em Enfermagem do
Trabalho, a 1 de abril de 2016 no Auditório da ESEnfCVPOA;
- 8º Ciclo de Conferências Gestão do Risco em Saúde, organizado pelo CPLEEMC a 26 abril de
2016 no Auditório da ESEnfCVPOA;
- Dia Aberto de Empreendedorismo, a 13 de julho 2016;
- 1as Jornadas de Prevenção e Controlo das IACS: "Um Novo Paradigma”, organizado pelo
CPLEEMC em 23 de outubro de 2015 no Auditório da ESEnfCVPOA.
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Atividades de divulgação e comunicação científica
No período em análise, os docentes realizaram diferentes atividades de divulgação das
evidências resultantes dos seus estudos de investigação em comunicações orais, posters,
revistas da área científica de enfermagem e de saúde, jornais, capítulos de livros ou ainda em
documentos eletrónicos, conforme se pode constatar no quadro seguinte.
Quadro 8: Estudos de Investigação inscritos no GID por linha de Investigação
Linha: Saúde da família e da comunidade
Cidadania em saúde: Perceção e exercício
Percurso profissional do licenciado da ESEnfCVPOA
Ser cuidador familiar masculino de pessoa dependente
CuidaOAZ: Satisfação dos cuidadores familiares de pessoas idosas em Oliveira de Azeméis
Relacionamento de casal dos estudantes do ensino superior: preditores de satisfação
Avaliação e implementação de um programa de ginástica laboral, na comunidade escolar da
ESEnfCVPOA
Linha: Educação em saúde
− Before you get burnt: Reduce damage associated with alcohol and risky sexual behaviour
during academic festivities
− Contributos da formação contínua na supervisão de estudantes de Enfermagem
− Contributos para a transformação de uma escola de enfermagem numa Instituição de Ensino
Superior Promotoras de Saúde: Do diagnóstico ao planeamento
− Desenvolvimento de competências psicossociais do estudante de enfermagem ao longo do
seu percurso formativo
− Efeitos do treino de comunicação nas competências psicossociais dos enfermeiros
− Escolas de Enfermagem como contextos promotores de saúde no trabalho: contributo para a
gestão dos riscos psicossociais
− Impacto de um plano de intervenção para a promoção de hábitos alimentares e estilo de vida
saudáveis
− Laboratório Relacional de Enfermagem: Projeto pedagógico, dialógico e crítico
− Motivação Académica dos Estudantes do Curso Superior de Enfermagem
− Par-a-par com a Saúde
− Promoção da saúde mental na comunidade académica da ESEnfCVPOA
− Vulnerabilidades em contextos recreativos: Estudo de caso da cidade de Oliveira de Azeméis
− Promover estilos de vida saudáveis nos estudantes de Enfermagem
Linha: Pessoa, saúde, ambiente e enfermagem
− A qualidade de vida das mulheres na pós-menopausa
− Perceção dos estudantes de enfermagem perante a morte em ensino clínico
− “Sem Rótulo” – Atitudes dos enfermeiros e dos estudantes de enfermagem face à doença
mental
− Transição para a parentalidade com o nascimento do 1º filho
− Validação de escalas de cicatrização de feridas crónicas para Portugal
−
−
−
−
−
−
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Quadro 9: Estudos de Investigação concluídos
Estudos de Investigação concluídos
− A qualidade de vida das mulheres na pós-menopausa
− Cidadania em Saúde: perceção e exercício
− Desenvolvimento de competências psicossociais do estudante de enfermagem ao longo do
seu percurso formativo
− Impacto de um plano de intervenção para a promoção de hábitos alimentares e estilo de vida
saudáveis
− Perceção dos estudantes de Enfermagem perante a morte em ensino clínico
− Percurso profissional do Licenciado na ESEnfCVPOA
− Promoção da saúde mental na comunidade académica da ESEnfCVPOA
− “Sem Rótulo” - Atitudes dos enfermeiros e dos estudantes de Enfermagem, face à doença
mental
− Ser cuidador familiar masculino da pessoa dependente
− Transição para a parentalidade com o nascimento do 1º filho

Quadro 10: Estudos de investigação aprovados para financiamento
Laboratório Relacional de Enfermagem: Projeto pedagógico, dialógico e crítico. Aprovado pela
Fundação Calouste Gulbenkian.

Quadro 11: Investigadores inscritos no GID por estudo de investigação
Investigadores
Ana Quesado
Paula Nogueira (Externo)
José António Pinho
Antigos estudantes: Daniela Silva; Marisa
Almeida; Susana Gomes; Tânia Fortuna; Tiago
Santos
Fernanda Príncipe
António Ferreira
Elsa Castro (Externo)
Estudantes Voluntários 4º ano do CLE
Manuela Ferreira
Antigos-Estudantes: Juliana Santos; Marcelo
Santos; Diana Pereira; Mariana Lima
Manuela Ferreira
Ana Oliveira (Externo)
Estudantes Licenciatura (não especificados)
Alexandre Rodrigues (Externo)
Estudantes da Licenciatura: Bárbara Santos; Carla
Almeida; Liliana Tavares; Micaela Correia; Rita
Silva
Alexandre Rodrigues (Externo)
Estudantes Licenciatura: Libânia Miranda; Susana
Almeida; Ana Silva; Sara Couto; Rui Vila Verde
Margarida Ferreira, Maribel Carvalhais
Estudantes Licenciatura: Diana Vale; Isa Campos;
Joana Leite; Mara Silva; Sónia Prior
Henrique Pereira
Fernanda Príncipe
Ana Torres
Tânia Correia (Externo)

Estudo de Investigação
“Sem Rótulo” – Atitudes dos enfermeiros e dos
estudantes de enfermagem face à doença mental

Par-a-par com a Saúde

Consumo de álcool nos estudantes de ensino
superior
Cidadania em saúde: perceção e exercício
Ser cuidador familiar masculino de pessoa
dependente
Perceção dos Estudantes de Enfermagem perante
a Morte em Ensino Clínico
Transição para a parentalidade com o nascimento
do 1º filho
Motivação Académica dos Estudantes do Curso
Superior de Enfermagem
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Sérgio Soares
Henrique Pereira

Contributos da formação continua na supervisão
de estudantes de enfermagem

Alexandre Rodrigues (Externo)
Pedro L. Ferreira (Externo)
Maribel Carvalhais
Estudantes Licenciatura: helena Gomes; Marta
Ribeiro; Filipa Gonçalves; Rita Martinho; Jéssica
Silva
Manuela Ferreira
Estudantes Licenciatura: Bruno Santos; Diana
Costa; Jéssica Neves; Joana Silva; Soraia Duarte
Ana Torres
Alexandre Rodrigues (Externo)
Henrique Pereira
Fernanda Príncipe
Margarida Ferreira;
Fernanda Príncipe;
António Ferreira
Estudantes da Licenciatura: Fabiana Silva; Patrícia
Teixeira; Maryna Yakovenko; Diana Pinho
António Ferreira
Estudantes da Licenciatura: Ana Fernandes;
Andreia Tavares; Carla Oliveira; Isabel Melo;
Rosana Resende.
Alexandre Rodrigues (Externo)
Estudantes da Licenciatura: Diana Fonseca; Sara
Barros; Filipa Silva; Deborah Oliveira; Joana
Coelho
Fernanda Príncipe
Ana Torres;
António Ferreira;
Tânia Correia (Externo)
Fernanda Príncipe
5 Estudantes de Licenciatura

Validação de escalas de cicatrização de feridas
crónicas para Portugal
Impacto de um plano de intervenção para a
promoção de hábitos alimentares e estilo de vida
saudáveis

Fernanda Príncipe
António Ferreira
Irma Brito (Externa)
Fernando Mendes (Externo)
Tiago Príncipe (Externo)
Carla Antunes (Externo)
Ana Torres
Tânia Correia (Externo)
Maribel Carvalhais
Estudantes de Licenciatura: Graciete Duarte,
Joana Rita Pinto, Carolina Monteiro, Carla
Andrade, Susana Costa, Joana Castro
Maribel Carvalhais
Estudantes de Licenciatura: Jéssica Ramos, Diana
Leite, Andreia Silva, Carla Dias, Daysi Silva,
Manuela Ferreira
Estudantes de Licenciatura: Vanessa Martins,
Raquel Moreira e Sandra Fernandes
Sónia Novais
Estudantes de Licenciatura: André Correia; João

Percurso Profissional do Licenciado na
ESEnfCVPOA
Efeitos do treino de comunicação nas
competências psicossociais dos enfermeiros.
Escolas de Enfermagem como contextos
promotores de saúde no trabalho: contributo
para a gestão dos riscos psicossociais
Promoção da Saúde Mental na Comunidade
Académica da ESEnfCVPOA
A qualidade de vida das mulheres na pósmenopausa
Vulnerabilidade em contextos recreativos: Estudo
de caso da cidade de Oliveira de Azeméis
Contributos para a transformação de uma escola
de enfermagem numa Instituição de Ensino
Superior Promotoras de Saúde: Do diagnóstico ao
planeamento
Before you get Burnt: Reduce damage associated
with alcohol and risky sexual behaviour during
academic festivities
Desenvolvimento das competências psicossociais
do estudante de enfermagem ao longo do seu
percurso formativo
Avaliação e Implementação de um Programa de
Ginástica Laboral, na Comunidade Escolar da
ESEnfCVPOA
Promover estilos de vida saudáveis nos
estudantes de enfermagem
Relacionamento de casal dos estudantes do
Ensino Superior: Preditores de Satisfação
CuidaOAZ: Satisfação dos cuidadores familiares
de pessoas idosas em Oliveira de Azeméis
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Teixeira; Mónica Oliveira; Silvia Magalhães;
Marisa Silva
Quadro 12: Publicações/Comunicações realizadas por Estudo de Investigação
Designação do Estudo
− Publicação/Comunicação
Laboratório Relacional de Enfermagem: Projeto pedagógico, dialógico e crítico
− Soares, C., Torres, A. & Ferreira, M. (2016). Laboratório relacional de enfermagem: Projeto
pedagógico, dialógico e crítico [Resumo]. Actas do V Congresso de Investigação em
Enfermagem Ibero-Americano e de Países de Língua Portuguesa. Referência, Supl. 9, 40.
− Soares, C., Torres, A., & Ferreira, M. (2016, junho). Laboratório Relacional de Enfermagem:
Projecto Pedagógico, Diálogo e Crítico. Comunicação apresentada no Simpósio Internacional
de Cuidados de Saúde Baseados na Evidência e V Congresso de Investigação em Enfermagem
Iberoamericano e de Países de Língua Oficial Portuguesa, organizados pela Unidade de
Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA: E) da Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra, em Coimbra.
− Torres, A., Soares, C., Ferreira, M. & Graça, P. (Maio, 2016). Nursing Relational Laboratory:
Pedagogical, dialogic and critical project, Poster presented at the 3rd IPLeiria International
Health Congress: Health, Demographic Changes & Well-being, organized by the Health
Research Unit (UIS) of the IPLeiria School of Health Sciences (Leiria, Portugal).
− Torres, A., Soares, C., Ferreira, M. & Graça, P. (Maio, 2016). Nursing Relational Laboratory:
Pedagogical, dialogic and critical project [Resumo]. BMC Health Services Research, 13, suppl 3,
p. 37
− Ferreira, M., Torres, A., Soares, C., Baltazar, A. & Príncipe, F. (maio, 2016). “Um projeto
pedagógico, dialógico e crítico: laboratório relacional de enfermagem”, Comunicação Oral
apresentada no 10ºSeminário Internacional de Investigação em Enfermagem da Universidade
Católica Portuguesa.
− Soares, C. (agosto, 2016). Nursing Relational Laboratory: Pedagogical, dialogic and critical
project. Oral Communication presented at ECER 2016 Leading Education: The Distinct
Contributions of Educational Research and Researchers. Dublin, Ireland.
Percurso Profissional do Licenciado na ESEnfCVPOA
− Ferreira, M.;Santos, B.; Costa, D.; Neves, J.; Silva, J.; Duarte, S.. Study of Satisfaction with the
School of Nursing graduates [Abstract]. BMC Health Services Research, 13, suppl 3, p. 43
− Ferreira, M.;Santos, B.; Costa, D.; Neves, J.; Silva, J.; Duarte, S.. Study of work satisfaction of
nursing graduates between 2006-2014. Oral communication presented at the 3rd IPLeiria
International Health Congress: Health, Demographic Changes & Well-being, organized by the
Health Research Unit (UIS) of the IPLeiria School of Health Sciences (Leiria, Portugal), no dia 06
maio de 2016.
− Ferreira, M.;Santos, B.; Costa, D.; Neves, J.; Silva, J.; Duarte, S.. Study of Satisfaction with the
School of Nursing graduates. Poster presented at the 3rd IPLeiria International Health
Congress: Health, Demographic Changes & Well-being, organized by the Health Research Unit
(UIS) of the IPLeiria School of Health Sciences (Leiria, Portugal), no dia 06 maio de 2016.
Promover estilos de vida saudáveis nos estudantes de enfermagem
− Carvalhais, M. (maio, 2016). Promover hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis: um
programa de intervenção. Comunicação apresentada no dia 06 de maio de 2016, no 10º
Seminário Internacional de Investigação em Enfermagem da Universidade Católica
Portuguesa.
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Publicações de outros estudos de investigação pelos investigadores do GID
− Ferreira, A., Príncipe, F., Seppänen, U.-M., Ferreira, M., Carvalhais, M. & Silva, M. (2016).
Community Based Mental Health: Contributions of an interdisciplinary international program
for students in higher health education [Abstract]. BMC Health Services Research, 13, suppl 3,
p. 33.
− Ferreira, A., Araújo, B., Alves, J. M., Ferreira, F., Carvalhais, M., Silva, M. & Novais, S. (2016).
Use of peer feedback by nursing students during clinical training: Teacher’s perception.
[Abstract]. BMC Health Services Research, 13, suppl 3, p. 42.
− Ferreira, L., Câmara, C., Melo, C., Moreira, D. & Ferreira, M. (2016). A oxigenioterapia
hiperbárica como terapia complementar no tratamento do transtorno do espectro do autismo.
Revista Portuguesa de Enfermagem em Saúde Mental. Nº15, Junho de 2016. ISSN: 1647 -2160.
p.39-47.
− Príncipe, F.; Ferreira, A., Torres, A.; Brito, I.; Mendes, F.; Pereira, H. (2016). Vulnerabilidade em
Contexto Recreativo: Estudo de caso Etnográfico, Referência. Suplemento n.º 9 - série IV pág.
142.
− Príncipe, F.; Torres, A.; Ferreira, A., Ferreira, M.; Pereira, H.. Boas práticas em promoção de
saúde mental na ESEnfCVPOA, Referência. Suplemento n.º 9 - série IV pág. 72
− Brito, Irma S; Príncipe, Fernanda F; Mendes, Fernando J. F. 2016. "PEER-IESS: Um modelo de
instituição de ensino superior salutogénica", Trabalho apresentado em 22° Mundial de
Promoção da Saúde Promovendo Saúde e Equidade , In Revista Saúde Soc. São Paulo, Curitiba.
− Príncipe, F.; Brito, I.; Santos, M R; Ferreira, A. 2016. "Universidades promotoras de saúde:
revisão integrativa", Trabalho apresentado em 22° Conferência Mundial de Promoção da Saúde
Promovendo Saúde e Equidade, In Revista Saúde Soc. São Paulo, Curitiba.
− Regalo, B., Batista, C., Santos, C., Pereira, S., Príncipe, F. (2015). Benefícios da hipotermia
terapêutica pós paragem cardíaca fora do hospital: Uma revisão sistemática. Revista Evidências
nº2, 23-35.
− Novais, S. et al. (2016). “A Representação Social da Polineuropatia Amiloidótica Familiar na
Comunidade”, Actas do 5o Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa
(CIAIQ2016). http://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2016/article/view/1084/1057
− Novais, S. A. L., and Mendes, F. R. P. (2016) Representation of illness in Familial Amyloidotic
Polyneuropathy Portuguese Association newspaper: A documental study. Nursing & Health
Sciences, 18: 85–90. doi: 10.1111/nhs.12240
−

−

−

−

−

Novais, S. A. L. (2016). O conceito de dignidade nas pessoas idosas: uma revisão de literatura.
In M. Abreu, T. T. Ribeiro, M. Teixeira, M. J. Peixoto, et al. (Eds) Jornadas Internacionais de
Enfermagem Comunitária 2014. Livro de Comunicações & Conferências. Porto: Escola Superior
de Enfermagem do Porto. ISBN: 978-989-96103, p. 29-37.
Sousa, C., Ribeiro, M., Rufino, A. T., Leitão, A. J., & Mendes, A. F. (2016). Assessment of cell line
competence for studies of pharmacological gpr30 modulation. Journal of Receptors and Signal
Transduction, 1-8.
Bandeiras C., Completo A., Ramos A., Rufino, A.T, Ribeiro M., Ferreira J.P., Mendes A.
F.(2015) “Tissue Engineered Cartilage in Unconfined Compression: Biomechanical Analysis”
Materials Today: Proceedings.; 2 (1): 355–364 Citações: 0 Factor de Impacto a 5 anos: 13.623
DOI:10.1016/j.matpr.2015.04.032
Mendes, A.F., Rosa, S.C., Rufino, A.T., Ribeiro,M., Judas, F.,(2015) “Diabetes-induced
osteoarthritis: role of hyperglycemia in joint destruction” BMC Musculoskeletal Disorders.; 16
(Suppl 1): S1. Citações: 0 Factor de Impacto a 5 anos: 2.234 DOI: 10.1186/1471-2474-16-S1-S1
Torres, A., Araújo, F., Pereira, A. & Monteiro, S. (2015). InMAMAgroup: Programa de
intervenção de grupo para mulheres com cancro da mama. Lisboa: CEGOC. ISBN 978-972-881787-9.
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−

−

−

−

−

−

−

Torres, A., Pereira, A. & Monteiro, S. (2015). Grupos terapêuticos e psicoeducação. In E.
Albuquerque, A. Cabral & L. Monteiro (Coord.). Temas fundamentais em psico-oncologia.
Lisboa: Lidel.
Torres, A., Paredes, T. & Silva, S. (2015). A terapia cognitivo-comportamental. In E.
Albuquerque, A. Cabral & L. Monteiro (Coord.). Temas fundamentais em psico-oncologia.
Lisboa: Lidel.
Torres, A. & Venâncio, J. (2016). Effects of an innovative group program of multisensory
stimulation of older adults. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences.
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.07.02.37
Torres, A., Martins, A., Santos, T., & Pereira, T. (2016). Personality Traits on Persistent
Depressive Disorder. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (eISSN: 23571330). http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.07.02.38
Torres, A., Monteiro, S., Pereira, A., & Albuquerque, E. (2016). Reliability and Validity of the
PHQ-9 in Portuguese Women with Breast Cancer. The European Proceedings of Social &
Behavioural Sciences (eISSN: 2357-1330). http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.07.02.39
Torres, A., Correia, T., & Pereira, S. (2015). O Gabinete de Apoio ao Estudante na promoção da
saúde mental. In E-book: VI Congresso Internacional ASPESM: A Pessoa, a Família, a
Comunidade e a Saúde Mental.
Regalo, B., Batista, C., Santos, C., Pereira, S., Príncipe, F. (2015). Benefícios da hipotermia
terapêutica pós paragem cardíaca fora do hospital: Uma revisão sistemática. Revista Evidências
nº2, 23-35.

Comunicações de outros estudos de investigação pelos investigadores do GID
− Ferreira, A. (2016). Comunicação livre intitulada “A qualidade de vida do cuidador familiar da
pessoa com esquizofrenia” apresentada na 2ª Conferência “O Diálogo entre a Ética e a
Enfermagem”, no âmbito da Unidade Curricular de Ética de Enfermagem dos Cursos de PósLicenciatura de Especialização em Enfermagem, no dia 09 de março de 2016, no Auditório da
ESEnfCVPOA.
− Ferreira, A., Araújo, B., Alves, J. M., Ferreira, F., Carvalhais, M., Silva, M. & Novais, S .(2016).
Use of Peer Feedback by nursing students during clinical training: teacher’s perception, Poster
presented at the 3rd IPLeiria International Health Congress: Health, Demographic Changes &
Well-being, organized by the Health Research Unit (UIS) of the IPLeiria School of Health
Sciences (Leiria, Portugal), no dia 6 de maio de 2016.
− Ferreira M.M, Carvalhais M., Rufino A., Quesado A., Ferreira C. “Nursing intervention in the
promotion of the transition to parenthood” | 3rd World Congress of Health Research |Viseu,
Portugal | Setembro 2016
− Príncipe, F.; Ferreira, A., Pires, A.; Brito, I.; Mendes, F.; Pereira, H.. Vulnerabilidade em
Contexto Recreativo: Estudo de caso Etnográfico, comunicação oral no Simpósio Internacional
de Cuidados de Saúde Baseados na Evidência e V Congresso de Investigação em Enfermagem
Iberoamericano e de Países de Língua Oficial Portuguesa, nos dias -8 de junho de 2016,
organizado pela UICISA:E - Coimbra
− Príncipe, F.; Pires, A.; Ferreira, A., Ferreira, M.; Pereira, H.. Boas práticas em promoção de
saúde mental na ESEnfCVPOA, comunicação oral no Simpósio Internacional de Cuidados de
Saúde Baseados na Evidência e V Congresso de Investigação em Enfermagem Iberoamericano e
de Países de Língua Oficial Portuguesa, nos dias -8 de junho de 2016, organizado pela UICISA:E
- Coimbra
− Príncipe, F.; Ferreira, A.. No Ensino Universitário: existe esta preocupação!, comunicação oral
inserido na mesa redonda “Escolas Promotoras de Saúde Mental”, no Congresso Atlântico em
Saúde Mental: correntes atuais”, realizado no dia 14 de outubro de 2016, no Hospital Divino

Pág. 40/68

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Espirito Santo, Ponta Delgada, Açores;
Ferreira, M. (2016). Cuidados Primários – Barreiras e Dificuldades Sentidas, que integrou a
mesa: A importância do diagnóstico precoce: dos cuidados de saúde primários aos centros de
referência, Comunicação oral apresentada no 1º Encontro de Sócios da Associação Portuguesa
para o Estudo Clínico da SIDA Infeção pelo HIV, no dia 12 de março de 2016 no Hotel Mélia em
Aveiro.
Ferreira, M. Torres, A.; Soares, S.; Baltazar, A.; Príncipe, F. Um projeto pedagógico, Dialógico e
Crítico: Laboratório Relacional de Enfermagem, comunicação oral no 10.º Seminário
Internacional de Investigação em Enfermagem da UCP - Porto, no dia 5 e 6 de maio de 2016.
Ferreira, M., Neves J., Costa D., Duarte S., Silva J., Santos B. (2016), Poster presented at the 3rd
IPLeiria International Health Congress: Health, Demographic Changes & Well-being, organized
by the Health Research Unit (UIS) of the IPLeiria School of Health Sciences (Leiria, Portugal), no
dia 6 de maio de 2016.
Soares, S.; Torres, A.; Ferreira, M.. Laboratório relacional de enfermagem: projeto pedagógico,
dialógico e crítico, comunicação oral no Simpósio Internacional de Cuidados de Saúde Baseados
na Evidência e V Congresso de Investigação em Enfermagem Iberoamericano e de Países de
Língua Oficial Portuguesa, nos dias -8 de junho de 2016, organizado pela UICISA:E - Coimbra.
Novais, S., Mendes F., Zangão M. (2016). “A Representação Social da Polineuropatia
Amiloidótica Familiar na Comunidade”, Comunicação oral apresentada no 5o Congresso IberoAmericano em Investigação Qualitativa (CIAIQ 2016), na Universidade Lusófona do Porto Portugal, nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2016.
Novais, S. et al. (2016). O que investigam os Enfermeiros acerca das Doenças Crónicas: uma
revisão integrativa, no 10º Seminário Internacional de Investigação em Enfermagem,
Comunicação oral apresentada no dia 05 de maio de 2016, no Instituto de Ciências da Saúde
Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa.
Novais, S. et al. (2016). Promover hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis: um programa
de intervenção, Comunicação Oral apresentada no 10º Seminário Internacional de Investigação
em Enfermagem, no dia 06 de maio de 2016, no Instituto de Ciências da Saúde Centro Regional
do Porto da Universidade Católica Portuguesa.
Novais, S., Mendes F. (2016). The health care professional perspective of self-care in hereditary
neurodegenerative disease: a qualitative study, Oral Communication presented at at the 3rd
IPLeiria International Health Congress: Health, Demographic Changes & Well-being, organized
by the Health Research Unit (UIS) of the IPLeiria School of Health Sciences (Leiria, Portugal), no
dia 6 de maio de 2016.
Torres, A., Tavares, S., Monteiro, S., & Pereira, A. (2015). “Ajustamento psicossocial e adesão
terapêutica em doentes com cancro colo-retal”, Poster apresentado no XII Congresso nacional
de psico-oncologia, 06 a 09 de outubro de 2015, no Instituto Português de Oncologia do
Porto.
Torres, A., Silva, F, & Guimarães, R. (2015). “Estudo comparativo: distress emocional no cancro
da mama avançado e na sobrevivência”, Poster apresentado no XII Congresso nacional de
psico-oncologia, 06 a 09 de outubro de 2015, no Instituto Português de Oncologia do Porto.
Torres, A., Martins, A., Santos, T., & Pereira, T. (julho, 2016). Personality Traits on Persistent
Depressive Disorder. Oral communication presented at The International Conference on
Health & Health Psychology (icH&Hpsy), Porto.
Torres, A., Monteiro, S., Pereira, A., & Albuquerque, E. (julho, 2016). Reliability and validity of
the PHQ-9 in Portuguese women with breast cancer. Oral communication presented at The
International Conference on Health & Health Psychology (icH&Hpsy), Porto.
Torres, A. & Venâncio, T., (2016). Effects of an innovative group program of multisensory
stimulation for older adults. Oral communication presented at International Conference on
Health & Health Psychology (icH&Hpsy), no Porto.
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Venâncio, J. & Torres, A. (2016, setembro). Efeitos da estimulação multissensorial nas
emoções momentâneas, Comunicação apresentada no 3º Congresso da Ordem dos Psicólogos
Portugueses, realizado no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, de 28 de Setembro a 1
de Outubro de 2016.

Júris de Provas ou concursos
No ano a que se refere este relatório, os docentes da Escola participaram em júri dos
concursos para seriação das candidaturas aos Cursos Pós-Licenciatura de Especialização em
Enfermagem; Cursos de Pós graduação, a Provas Destinadas a Avaliar a Capacidade Para a
Frequência do 1º Ciclo de Estudos do Curso de Enfermagem dos Maiores de 23 anos. As
nomeações dos Júris são lavradas em ata pelo órgão estatutariamente competente. A
ESEnfCVPOA tem igualmente promovido, a participação de docentes a convite de outras
instituições de Ensino Superior em júris de provas e concursos públicos, nomeadamente na
obtenção de Título de Especialista em Enfermagem, graus de Mestre e de Doutor, assim como,
na orientação de investigações para a obtenção de graus académicos.
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Eixo 4: Gestão e Desenvolvimento Sustentado

A ESEnfCVPOA desenvolve a sua atividade através da gestão de um orçamento anual
proveniente de receitas próprias do financiamento de ações na área da formação
contínua/aprendizagem ao longo da vida e eventos científicos. A eficiência da consolidação e
desenvolvimento financeiro e patrimonial da Escola assenta numa gestão proactiva resultando
de um processo de negociação e participação efetiva de todos os colaboradores, com
acompanhamento por ferramentas de gestão que permitem a monitorização e avaliação
contínua das suas atividades.
No âmbito deste eixo, foram integrados como intervenções prioritárias: cumprimento do
Plano de Atividades e Orçamento, manutenção e melhoria de recursos físicos, materiais e
equipamentos; manutenção do processo de certificação pelas normas ISO, com respetivas
atualizações; promoção de uma dinâmica interna de resposta às necessidades dos clientes e
colaboradores, tendo em vista a sua satisfação; assim como, apoiar os diplomados na inserção
no mercado de trabalho, na promoção do empreendedorismo e auscultação das entidades
empregadoras.
O PED 2015-2019 integra como objetivo estratégico a criação do Instituto Politécnico da Cruz
Vermelha Portuguesa, neste propósito a ESEnfCVP desencadeou o processo de transformação
da actual Escola Superior de Enfermagem em Escola Superior de Saúde. Este procedimento
teve início em abril de 2016 com a instrução do processo, nos termos da lei, e envio à DGES.
Neste ano letivo, o Gabinete de Qualidade e Auditoria apresenta, no seu relatório de
atividades, uma taxa de concretização do Planeamento de Objetivos de 97%.

Infraestruturas: físicas, materiais e equipamentos
A ESEnfCVPOA mantém os dois edifícios situados na cidade de Oliveira de Azeméis com a
seguinte utilização:
Pólo A: este edifício encontra-se ocupado pelo Associativismo Jovem (Associação Académica,
Associação dos Antigos estudantes da Escola e Tunas Académicas), pelo arquivo e por algumas
atividades pedagógicas. Parte das instalações estão cedidas à Universidade Sénior para
desenvolver a sua atividade.
Pólo B: edifício principal, onde se encontram a funcionar os órgãos de gestão, os serviços
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administrativos, o Gabinete de Qualidade e Auditoria, o Gabinete de Mobilidade e Cooperação
Internacional, o Gabinete de Apoio ao Estudante e Inserção na Vida Ativa, o Serviço de
Documentação, Informação e Biblioteca, sala de docentes, laboratórios de práticas, salas de
aula, o auditório, a sala de atos, o Bar e receção. Neste edifício desenvolve-se todo o processo
letivo e pedagógico dos cursos ministrados, assim como da formação contínua/aprendizagem
ao longo da vida.
No ano a que se reporta este relatório, deu-se início às obras de ampliação das instalações da
ESEnfCVPOA, com previsão de funcionamento para o ano letivo 2017/2018. O edifício de
ampliação é constituído por 3 pisos, sendo o Piso 0 afecto às Associações de Estudantes e
Tunas da Escola (total de 81 m2). O piso 1 será constituído por diversos laboratórios para
práticas laboratoriais, (total de 131 m2), ginásio (total de 74 m2), cozinha (total de 52 m2)
refeitório self-service (total de 112 m2), esplanada (total de 28 m2), diversos vestiários
femininos e masculinos (total de 25 m2), gabinete de prestação de serviços à comunidade
(total de 33 m2), secretariado (total de 17m2), bastidor (total de 11m2), área técnica (total de
9 m2) e instalações sanitárias masculinas, femininas e mobilidade condicionada (total de 23
m2). O piso 2 será constituído por diversas salas teóricas (total de 309 m2), salas para
orientação tutorial (total de 68 m2), gabinetes do conselho de direcção (total de 54 m2), sala
de reuniões (total de 17 m2), reprografia (total de 8 m2) e secretariado/atendimento ao
estudante (total de 18 m2) e instalações sanitárias masculinas, femininas e mobilidade
condicionada (total de 35 m2).

Plano de Divulgação, Marketing e Comunicação da ESEnfCVPOA
A Escola mantém uma forte aposta em ações de divulgação, marketing e comunicação junto
de potenciais candidatos, respondendo assim às ameaças externas identificadas na análise
SWOT, das quais destacamos:
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Newsletter : Manutenção de uma newsletter com publicação bimensal online e divulgação por
e-mail para antigos estudantes, instituições de saúde e educação, centros de formação, IPSS,
entre outras.

Redes Sociais: Abertura de cursos e notícias de eventos/atividades são conteúdos
constantemente divulgados e atualizados na página de Facebook, acompanhados de
imagens/fotos, posters e flyers.

Comunicação Social (local/regional): A Escola divulgou os seus cursos e principais atividades
científico-pedagógicas nos Jornais/Revistas, dos quais destacamos: Correio de Azeméis; Jornal
da Madeira - Penúltima; Jornal da Madeira Online; O Diário de Aveiro; Revista Mais Educativa,
entre outros.
Mostras profissionais e feiras das profissões: Manteve, igualmente, a participação em
mostras profissionais e feiras das profissões, conforme descrito no quadro seguinte:

Quadro 13: Atividades de divulgação da ESEnfCVPOA
Mostras/Feiras

Local

Data

IX Edição da Mostra Pedagógica (Feira das
Profissões) – ESDAS 2016

Escola Secundaria D. Afonso Sanches
(Vila do Conde)

17 de março

XII Feira/Mostra de Ensino Superior

Agrupamento de Escolas do Búzio
(Vale de Cambra)

18 de março

IXª Feira da Juventude, da Formação e da
Proteção Civil

Escola Sede do Agrupamento de Escolas de
Estarreja

04 e 05 de abril

Feira das Profissões – Europarque – Santa
Maria da Feira

Europarque
(Santa Maria da Feira)

07, 08 e 09 de abril
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Mercado Profissões – Orienta-te

Pavilhão Municipal de Tondela

07 de abril

Feira das Profissões

Escola Secundária Ferreira de Castro
(Oliveira de Azeméis)

08 de abril

Qualifica 2016 – Feira de Educação,
Formação, Juventude e Emprego

Exponor
Feira Internacional do Porto

14, 15, 16 e 17 de abril

Mostra de Cursos do Ensino Superior

Escola Secundária de Santa Maria Maior de
Viana do Castelo

20 de abril

III Jornadas de Empreendedorismo
e Emprego

Pavilhão Municipal
(Vale de Cambra)

21, 22 e 23 de abril

Feira de Oferta Formativa

Escola Secundária Marques de Castilho
(Águeda)

22 de abril

Feira das Profissões

Escola Secundária Dr. João Carlos C. Gomes
(Ílhavo)

29 de abril

Mostra de Oferta Formativa e
Empregabilidade 16

Colégio Internato dos Carvalhos

05 de maio

Feira das Profissões

Agrupamento de Escolas de Fajões

20 de maio

Cursos de verão: Realizaram-se duas edições dos cursos de verão dirigidos a alunos de escolas
secundárias, potenciais candidatos ao 1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em
Enfermagem: edição I - 29 de junho a 3 de julho e edição II de 27 a 31 de julho. Estas edições
foram divulgadas através do site da Escola, Facebook, e-mail (para os contatos reunidos nas
feiras/mostras), posters distribuídos por escolas secundárias de Santa Maria da Feira, Vale de
Cambra, Oliveira de Azeméis e Aveiro, assim como, no decorrer das sessões do Programa iFone
112: Aprende a Salvar Vidas.
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Programa iFone 112: Aprender a Salvar Vidas – Este programa é desenvolvido por um
conjunto de estudantes voluntários da EsenfCVPOA, que integram a equipa de instrutores,
após plano de recrutamento e formação. As ações são dirigidas a grupos alvo,
preferencialmente estudantes do 12º ano de escolas secundárias, no sentido de capacitar os
estudantes de competências e de responsabilidade cívica, através de uma aprendizagem
participativa de Suporte Básico de Vida – SBV e Vias Verdes. A ação é ministrada através de
uma prática simulada imediata e contextualizada, com recurso a estratégias de aprendizagem
participativa, evidenciando resultados positivos imediatos, pretendendo máxima eficiência a
custo reduzido, num total de 537 formandos. No final de cada formação, divulgam os cursos da
Escola, distribuindo panfletos e flyers. Escolas visitadas: Agrupamento de Escolas (Secundária)
Dr. Serafim Leite – S. João da Madeira; Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro – OAZ;
Escola Secundária João da Silva Correia; Agrupamento de Escolas de Arouca; Esc. Secundária
Inês Castro; Escola Secundária de Fajões; Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico
do Porto. Participamos ainda em Torneios de futebol de formação (ADSCup) e em mostras
profissionais, com divulgação do programa e da exemplificação/simulação de cenários de
suporte básico de vida junto dos públicos alvo destas iniciativas.

Campanha “Acerta em Cheio”: Esta campanha destina-se a premiar os candidatos que
ingressaram no 1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem no ano letivo
2015/2016. Os estudantes que ingressam no CLE com classificação final superior a 16 valores
têm a oferta de um iPad.
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Revista Evidências: Manutenção da revista online no âmbito de uma colaboração entre a
Escola e a Sociedade Portuguesa de Enfermagem Oncológica. O trabalho que está a ser
realizado tem em vista a sua indexação.
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Eixo 5: Prestação de Serviços à Comunidade
O apoio à comunidade foi realizado, através de ações dirigidas à rede escolar, social e outras
entidades, através de projetos de educação para a saúde e de cidadania, assim como,
atividades de divulgação da ESEnfCVPOA, consultadoria e investigação, essencialmente no
distrito de Aveiro.

Cooperação Institucional
Face ao reconhecimento da comunidade científica, profissional e comunitária, a ESEnfCVPOA
está representada em órgãos de gestão de outras instituições de ensino e governação ao nível
da comunidade.
Quadro 14: Participação em órgãos externos
Membro/órgão
Conselho Municipal da Educação
Profª Fernanda Príncipe

Conselho Municipal do Idoso

População alvo

Entidades envolvidas

Rede Escolar do Concelho
de Oliveira de Azeméis

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis,
Direção Regional de Educação do Norte,
Universidade de Aveiro, Agrupamento de
Escolas Secundárias, Associações de País,
Serviços Públicos de Saúde, Segurança Social,
Serviços de Emprego e Formação Profissional,
IPSS’s, Forças de Segurança, Juntas de
Freguesia.
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis,
Universidade Sénior de Oliveira de Azeméis,
Segurança Social, Associações Humanitárias
dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de
Azeméis, Associações Humanitárias dos
Bombeiros Voluntários de Fajões, Forças de
Segurança, Fundação Manuel Brandão, IPSS’s,
Juntas de Freguesia.
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis;
Juntas de Freguesia; Ministério público da
comarca; Forças de; Serviço Municipal de
Proteção Civil; Associações Humanitárias dos
Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis
e de Fajões; IPSS’s; Associações económicas,
sindicais e patronais; Conjunto de 11 cidadãos
de conhecida idoneidade, designados pela
Assembleia Municipal.
Docentes,
discentes,
não
docentes,
associação de pais, município, representantes
da comunidade científica e empresarial do
Concelho de Oliveira de Azeméis

População Idosa

Profª Maribel Carvalhais

Conselho Municipal da Segurança

Concelho
Cambra

de

Vale

de

Prof. Henrique Pereira

Conselho Geral dos Agrupamentos
de Escolas Ferreira de Castro e
Soares Basto

Comunidade Educativa

Profª Fernanda Príncipe
Conselho Local de Ação Social de
Oliveira de Azeméis
Profª Maribel Carvalhais

Rede Social do Concelho
de Oliveira de Azeméis

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis,
DREN/EFA- Agencia Nacional de Formação e
Educação para Adultos; Associação Comercial
do Concelho de Oliveira de Azeméis e Vale de
Cambra; Associação de Solidariedade Social
de Loureiro; Associação Dianova Portugal;
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Conselho Municipal da Juventude
Estudante eleito anualmente
Vitor Valente (Presidente da AA)
Comissão Municipal para a
Promoção da Saúde

Jovens do CMOA
14 aos 30 anos
População em geral

Profª Fernanda Príncipe

Observatório de Monitorização e
Avaliação do Projeto Educativo
Municipal 2013/2017

Rede Educativa do
Concelho de Oliveira de
Azeméis

Profª Fernanda Príncipe

AECOA - Associação Empresarial de Oliveira
de Azeméis; Centro Distrital de Solidariedade
e Segurança Social de Aveiro; Centro Infantil
de São Roque; Comissão de Melhoramentos
de
Azeméis;
Comissão
Local
de
Acompanhamento do Rendimento Mínimo
Garantido; Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Oliveira de Azeméis; Cruz
Vermelha Portuguesa – Núcleo de Cucujães;
FAPCOA – Federação Associação de Pais do
Concelho de Oliveira de azeméis; Juntas de
Freguesias; IPSS’s, Anop – Associação
Nacional de Oficinas e Projetos; Associação de
Melhoramentos
pró-Oteiro;
Associação
Cultural e desportiva de Cesar; Centro de
Saúde; Conselho Municipal de Educação;
Escola EB2, 3 Bento Carqueja; Fundação
Condessa de Penha Longa; Fundação Manuel
Brandão.
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis;
Assembleia Municipal; Associações Juvenis;
Associações de Estudantes; Organizações de
Juventude Partidárias.
Instituto da Segurança Social, IP - Centro
Distrital de Aveiro; SICAD; Guarda Nacional
Republicana; Agrupamento de Escolas
Ferreira da Silva; Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola
Secundária Ferreira de Castro; Associação
Dianova Portugal; Desafio Jovem (Teen
Challenge) Portugal; URAT “Amigos da Terra”;
Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de
Azeméis - Equipa Soltar Amarras; Centro
Social e Paroquial de Nogueira do Cravo; Cruz
Vermelha Portuguesa - Núcleo de Cucujães e
Serviço Local de Segurança Social de Oliveira
de Azeméis.
Agrupamentos de Escolas da Rede educativa
de Oliveira de Azeméis; Representantes
Municipais da Educação e Ambiente;
representante da Assembleia Municipal
representante da Federação das Associações
de Pais do Concelho de Oliveira de Azeméis.

Gabinete de Prestação de Serviços à Comunidade (GPSC)
A ESEnfCVPOA como instituição de Ensino Superior tem no âmbito da sua missão a Prestação
de Serviços à Comunidade. Integra na sua visão a solidariedade social e voluntariado no apoio
à comunidade onde se insere, aspetos que se cruzam com a sua Responsabilidade Social.
Neste contexto, compromete-se a promover o desenvolvimento do potencial de saúde e bemestar da comunidade onde se integra.
Os desafios colocados, actualmente, à docência, ensino e aprendizagem, investigação no
Ensino Superior, associados aos desafios sociais, económicos e culturais do nosso país, faz-nos
repensar novas formas de respostas eficazes. A participação dos estudantes e docentes em
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ações e projetos de intervenção e investigação na comunidade, a promoção do voluntariado
através da intervenção social e cultural, são alguns desses desafios.
O Gabinete Prestação de Serviços a Comunidade está estruturado em 5 linhas orientadoras:
Linha 1- Prestação de serviços ao exterior
Linha 2- Componente pedagógica através da Colaboração interinstitucional
Linha 3- Integração em projectos e parcerias nacionais
Linha 4- Acção cultural, desportiva e artística no exterior
Linha 5- Contributo para o seu desenvolvimento regional e nacional, adequação a missão
institucional
Assim, o âmbito das atividades deste gabinete tem o propósito de garantir a colaboração com
os vários agentes sociais da Comunidade, através de atividades organizadas internamente ou
em parcerias, pretendendo atuar na área da saúde, prestação de serviços que contribuam para
promoção e a prevenção; acções culturais, desportivas e artísticas; colaboração
interinstitucional e com a comunidade, contribuindo assim para o bem-estar da comunidade
local e desenvolvimento regional e nacional.
Como instituições parceiras e dando também resposta às solicitações das instituições, durante
o ano letivo 2015-2016 tivemos: Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Câmara Municipal
de Arouca, Escolas do Concelho de Oliveira de Azeméis, Escola Secundária José Macedo
Fragateiro (Ovar), Centro Social de Cesar, Universidade Sénior de Oliveira de Azeméis,
Comissão de Melhoramentos de Palmaz, CENFIM e CICCOPN dando assim resposta às linhas
acima mencionadas.
Maioritariamente as ações desenvolvidas foram através do grupo de voluntariado da Escola ou
no âmbito de algumas disciplinas/ensinos clínicos (linha 1, 2 e 3).

Linha 1- Prestação de serviços ao exterior
No quadro abaixo é apresentada a descrição da prestação de serviços ao exterior, através da
identificação da data, atividade, local, parceiros, identificação dos dinamizadores, duração e
número de estudantes envolvidos. Para cada atividade foi efetuado o respetivo planeamento.
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Quadro 15: Prestação de serviços ao exterior
Data

Atividade

Local

Parceiros

Realizada por

Dura
ção

Estudante

15 e 16 de
outubro de
2015

Azeméis é
Social

Pavilhão
Municipal de
OAZ

Coordenadora
GPSC/Docentes
Estudantes

16h

11

11 de
novembro
de 2015

Magusto

ESEnfCVPOA

10

IV Feira da
Saúde

Escola
Secundária
José Macedo
Fragateiro

Coordenadora
GPSC e
Comissão de
voluntariado
Coordenadora
GPSC e
estudantes

4h

26 de abril
de 2016

Câmara
Municipal de
Oliveira de
Azeméis
Universidade
Sénior de
Oliveira de
Azeméis
Escola
Secundária
José Macedo
Fragateiro

8h

1

4 a 9 de
maio de
2016

Apoio ao
Peregrino

ESEnfCVPOA

ESEnfCVPOA

Coordenadora
GPSC e
voluntários

55h

12

Comunidade
escolar da
Escola José
Macedo
Fragateiro
19

28 a 30 de
maio; 1 a 3
de Junho
de 2016

Semana da
Criança

Parque da
Sallete - OAZ

Câmara
Municipal de
Oliveira de
Azeméis

Coordenadora
GPSC e
estudantes do
ECIV e ECV

53h

26

Comunidade

07 de julho
de 2015

Estimulaçã
o física/
Rastreios
(Dança)

ESEnfCVPOA

Comissão de
Melhorament
os Locais de
Palmaz

Coordenadora
GPSC e
estudantes ECI

3h

30

22

8 de junho
de 2016

Apoio ao
Peregrino

ESEnfCVPOA

Coordenadora
GPSC e
voluntários

1h

2

9

25 e 26 de
junho de
2016

Ultra-Trail

Serra da Freita

CICCOPN(Cen
tro de
Formação
Profissional
da Indústria
da
Construção
Civil e Obras
Públicas do
Norte)
Câmara
Municipal de
Arouca

Coordenadora
GPSC e
voluntários

8h

2

Comunidade

148

94

Totais- 8 atividades

Participantes

Comunidade

Comunidade
académica

Linha 2- Componente pedagógica através da Colaboração interinstitucional
No quadro abaixo é apresentada a descrição da componente pedagógica através da
colaboração interinstitucional, através da identificação da data, sessão de educação,
local/parceiro, identificação dos dinamizadores, duração e número de estudantes envolvidos.
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Quadro 16: Componente pedagógica através da colaboração interinstitucional: área educação para a
saúde
Data

Sessão de educação

24 e 27 de
fevereiro de
2015

Sexualidade
(6 sessões)

Local/Parceiro

Realizada por

Horas
12h

Estudan
te
6

Particip
antes
45

CENFIM (Centro de
Formação
Profissional da
Indústria Metalúrgica
e Metalomecânica)

Prof. Maribel
Carvalhais e
estudantes do 3º
ano

7 de abril
de 2015

Alimentação
Saudável na Diabetes
Mellitus tipo 2

Centro de Convívio
de OAZ

Prof. Maribel e
Ana Torres
Grupo
voluntariado

1

1

200

6 de maio
de 2016

Estimulação
cognitiva/Diabetes
Mellitus
Rastreios
Estimulação Física e
estimulação cognitiva
Rastreios
Física e estimulação
cognitiva Rastreios
Atividade Profissional
de Enfermagem
O papel da
Enfermagem

Comissão de
Melhoramentos
Locais de Palmaz

Coordenadora
GPSC e
estudantes ECI

2h

11

22

Comissão de
Melhoramentos
Locais de Palmaz
Locais de Palmaz

Coordenadora
GPSC e
estudantes ECI
estudantes ECI

2h

10

22

2h

9

22

Agrupamento de
Escolas de fajões
Centro Social de
Cesár

Prof.Maribel
Carvalhais
Prof. Sónia
Novais e Prof.
Maribel
Carvalhais

2h

1

50

1h

2

60

22h

40

421

2 de Junho
de 2016
30 de Junho
de 2016
20 de maio
de 2016
3 de Junho
de 2016

Total: 12 Sessões de Educação para a Saúde

Linha 3 – Integração em projetos e parcerias nacionais
- Uma voz por um sorriso: Mantém-se ainda em fase de implementação o projecto “Uma Voz
por um Sorriso” cuja finalidade é garantir o apoio aos idosos isolados e sinalizados. Este tem
por base uma parceria entre a ESEnfCVPOA - grupo de voluntariado e a Câmara Municipal de
Oliveira de Azeméis. A génese deste projeto baseia-se na verdadeira interação entre as faixas
etárias, em que jovens voluntários e seniores irão construir o seu projeto de afetividade,
cuidado e solidariedade partilhadas. Irá também dar a possibilidade a jovens e mais velhos de
se conhecerem melhor, partilhar conhecimentos e redes relacionais.
Durante o ano 2015-2016 houve ainda algumas dificuldades quer por parte dos idosos (não se
verificar isolamento social, terem outras actividades…), quer por parte dos voluntários
(dificuldade em manter um contacto efectivo com os idosos, por falta de disponibilidade
destes).
Durante este ano lectivo o projeto contou com a participação de 10 estudantes e 5 idosas (2
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estudantes por idoso).
As voluntárias referem que se sentem desmotivadas por sentirem que os idosos contactados
não revelam muito interesse. Em reunião de reavaliação do projecto (registo de reunião de 20
de Outubro de 2016) acordou-se que seria mais proveitoso suspender para já o projeto e
repensa-lo.
- iFone 112: este programa pretende alertar a comunidade escolar para a importância da
formação em reanimação e vias verdes para a vida. Começando pelos estudantes dos 12º anos
da área Científico Natural e estendendo o treino aos estudantes interessados, o iFone 112
pretende ter uma intervenção inovadora assente numa aprendizagem participativa,
organizada pelo Gabinete de prestação de serviços a Comunidade e Gabinete de Investigação
e Desenvolvimento, na linha de Educação em Saúde da ESEnfCVPOA, em parceria da Sociedade
Portuguesa de AVC.
As intervenções em contexto escolar, criam um contacto privilegiado com os jovens, que numa
sociedade que se pretende moderna, solidária e evoluída, capacita esta população de
competências e de responsabilidade cívica, através de uma aprendizagem participativa.
Este projeto através de uma metodologia de aprendizagem pelos pares, permitiu elevar o nível
de conhecimentos com capacitação para a intervenção em SBV, contribuindo assim, para um
duplo empowerment na população estudada e nos estudantes do 1º Ciclo de Estudos do Curso
de Licenciatura (instrutores).
Tem como objetivos específicos: Elevar o nível de conhecimento da população alvo ao nível do
SBV; Capacitar a população alvo para intervir de forma efetiva e consciente nas manobras de
SBV.
Relativamente ao ano 2015-2016 foram realizadas 17 ações com um total de 537 formandos.
- Par a par com a saúde: O Projecto Par-a-Par com a Saúde, é um projecto de intervenção em
saúde, recorrendo à metodologia de Educação por Pares e está relacionado com educação
para os valores, construção de personalidade, estratégias de resolução e gestão de problemas,
educação para o auto-controlo, promoção da auto-imagem, auto-estima e educação para os
estilos de vida saudáveis.
É dirigido aos estudantes que frequentam o 7º ano do 3º Ciclo do Ensino Básico, do
Agrupamento de Escolas Soares Basto, por serem jovens com idades compreendidas entre os
12 a 14 anos, idade que é consensualmente considerada chave, em termos de efeitos positivos
e de consequências positivas a curto, médio e longo prazo resultante de programas de
promoção da saúde. Tem como formadores os estudantes do 4º ano, orientado pelas
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Professoras Fernanda Príncipe e Elsa Castro.
Os objectivos deste projecto foram: Educar para os valores e construção de personalidade;
Promover estratégias de resolução e gestão de problemas;
Educar para o auto-controlo, promoção da auto-imagem, auto-estima; Educar para a
promoção para os estilos de vida saudáveis.
- Antes que te Queimes: O projeto «Antes Que Te Queimes», teve como principal objetivo
sensibilizar os estudantes do Ensino Superior para os comportamentos de risco, associados ao
consumo excessivo de álcool e outras substâncias e ainda a prevenção de comportamentos
sexuais de risco, junto dos estudantes do Ensino Superior durante as festas académicas,
Coordenado pela Professora Fernanda Príncipe em parceria com estudantes voluntários,
Grupo Soltar Amarras; Câmara de Oliveira de Azeméis, Associação Académica; ARS-Norte;
ACES Entre Douro e Vouga e Aveiro Norte.

Linha 4 – Ação cultural, desportivas e artísticas no exterior
As atividades culturais, desportivas e lúdicas constituem não só uma forma de ocupação dos
tempos livres, como contribui ativamente para a formação complementar e bem-estar do
estudante.
Assim, e empenhados na defesa das tradições académicas, continuamos a desenvolver ações
culturais através da Rapazinhos Tuna (tuna masculina) e K’Rica Tuna (tuna feminina) tendo
como objetivo contagiar o maior número de pessoas com o seu espírito e a sua música,
elevando sempre bem alto o nome e o prestígio da Escola. Irei descrever algumas das
actividades desenvolvidas durante este ano:
-

Rapazinhos Tuna (9 atuações)

- Arruada Oliveira Azeméis
- Arruada ao Porto
- Atuação Restaurante Mutamba
- Festival de Tunas Felgueiras
- Festival de Tunas Oliveira do Hospital
- Festival de Tunas Vale de Cambra
- Atuação em Cucujães
- Serenata
- Cerimónia de Encerramento o 12º Curso de Licenciatura de Enfermagem (17 Julho 2016)
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- K’Rica Tuna (12 atuações)
- IV Rapagão (28 de Novembro 2015)
- V Pik’Áqui (5 Março 2016)
- 9º Aniversário K’Rica Tuna (24 Março 2015)
- Atuação Exponor (15 Abril 2016)
- Atuação Feira das Profissões Vale de Cambra (21 Abril 2016)
- X FETUA (23 Abril 2016)
- Festival de Tunas Nogueira do Cravo (21 Maio 2016)
- Festa de Aniversário de Elevação a Vila/Cucujães (11 Junho 2016)
- Festa Nadais/Escapães (18 Junho 2016)
- Encontro de Tunas Furadouro/Ovar (16 Julho 2016)
- Cerimónia de Encerramento o 12º Curso de Licenciatura de Enfermagem (17 Julho 2016)
- Festas de Codal/Vale de Cambra (31 Julho 2016)
No que concerne aos eventos de cariz cultural, junto da comunidade, no âmbito do
Laboratório Relacional de Enfermagem: Projeto Pedagógico, Dialógico e crítico foram
realizados dois eventos dando a conhecer à comunidade, como o teatro, a pintura e a poesia,
podem ser um recurso na formação dos estudantes da licenciatura. Um dos eventos decorreu
no dia 7 de dezembro de 2015, intitulado “Recurso à poesia para a formação na Licenciatura
em Enfermagem”. O outro evento teve por base uma representação intitulada “O Sr. João….”,
a qual decorreu no Cine Teatro Caracas no dia 22 de Junho de 2016.
Relativamente às ações cívicas e como já foi referido anteriormente, em abril de 2012 foi
constituído por estudantes da Escola o Grupo de Voluntariado com a finalidade de desenvolver
um conjunto de atividades de interesse educativo, social e comunitário, enquadrado por
projetos, programas ou outras formas de intervenção que visem responder às necessidades
individuais, de grupos ou comunidade em geral desenvolvidas sem fins lucrativos.
A Associação Académica também desempenha um papel preponderante no âmbito da
interação com o exterior, promovendo e melhorando a colaboração com a comunidade,
contribuindo assim, para o desenvolvimento regional e nacional. Durante este ano letivo a
Associação de Estudante participou em atividade culturais em parceria com a Câmara
Municipal de Oliveira de azeméis, nomeadamente no “Mercado à Moda Antiga”, no qual se
recria os trajes e costumes da Enfermagem Cruz Vermelha de outros tempos e a “Noite
Branca”.
Relativamente às ações desportivas em janeiro de 2012 foi constituída a equipa Futsal da
Escola, tendo a participação de estudantes e ex-estudantes, docentes e não docentes e a qual
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se mantém. Este ano a Equipa de Futsal da Escola participou em um torneio em Cesar.

Linha 5 – Contributo para o desenvolvimento regional e nacional, adequado à missão
institucional
Como já foi referido anteriormente, a ESEnfCVPOA como instituição de Ensino Superior tem no
âmbito da missão a prestação de serviços à comunidade e de apoio ao desenvolvimento.
Como foi mencionado na linha 3- “Integração de projetos e parcerias nacionais” podemos
referir que os Projetos: “uma voz por um sorrisso”; “IFONE 112”, “, “Par a par com a Saúde”, “
Antes que te Queimes”, contribuiram e continuarão a contribuir de forma significativa para o
desenvolvimento regional de Oliveira de Azeméis, nomeadamente pelo seu contributo na
melhoria efetiva da literacia em saúde.
Face ao reconhecimento da comunidade científica e profissional, assim como, do
conhecimento da ESEnfCVPOA junto dos seus parceiros ao longo dos últimos anos,
pretendemos continuar ativos nas seguintes atividades de consultadoria:
São de realçar no ano letivo 2015/2016 as seguintes actividades de consultadoria, pela
integração da escola nos seguintes órgãos/instituições.
- Conselho Municipal da Educação
- Conselho Geral das Escolas Secundárias Soares de Bastos
- Conselho Geral da Escola Secundária Ferreira de Castro
- Conselho Municipal Sénior
- Conselho Local de Ação Social de Oliveira de Azeméis (CLASOA)
- Comissão Municipal para a Promoção da Saúde.

Gabinete de Apoio ao Estudante e Inserção na Vida Ativa
O Gabinete de Apoio ao Estudante e Inserção na Vida Ativa (GAEIVA) visa especialmente a
integração dos estudantes, dá resposta às necessidades de aprendizagem no sentido de
incrementar o sucesso escolar, e fornece apoio aos estudantes em termos de necessidades de
saúde e psicossociais. Tem igualmente em vista facilitar a inserção dos diplomados no mundo
do trabalho, pelo que adota medidas de recolha e divulgação de informação sobre o emprego
dos diplomados, bem como sobre os seus percursos profissionais.
Com vista à prossecução dos seus objetivos o GAEIVA dinamiza ações diversas com vista à
promoção de um ambiente salutogénico, facilitador da integração, do bem-estar, do sucesso
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académico e inserção profissional. Desta forma, os serviços e as atividades deste gabinete são
especialmente dirigidas aos estudantes da ESEnfCVPOA, mas também aos colaboradores e à
comunidade externa, nomeadamente alunos do ensino básico e secundário da rede escolar do
Concelho de Oliveira de Azeméis e outras entidades. São ainda englobadas atividades que
visam a divulgação da ESEnfCVPOA. Essas ações foram desenvolvidas em torno dos seguintes
eixos de atuação, que constam do endereço digital do GAEIVA, que foi atualizado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Avaliação psicológica;
Consulta psicológica;
Formação na área comportamental;
Sessões de relaxamento;
Iniciativas de promoção da saúde;
Orientação profissional / gestão de carreira;
Mediação com entidades empregadoras;
Preparação para a vida ativa;
Avaliação da satisfação e da empregabilidade.

Avaliação psicológica
No âmbito da avaliação psicológica, cujo objetivo consiste em identificar necessidades de
apoio psicológico e/ou de promoção de competências nos estudantes, com vista à posterior
adoção de ações de otimização de recursos individuais e grupais, foram realizadas diferentes
avaliações psicológicas. Estas avaliações foram realizadas com estudantes que apresentavam
potencial risco de sofrimento emocional ou de necessidade de otimização de competências. A
identificação e avaliação destes estudantes partiu de 3 formas de deteção distintas: resposta
voluntária dos estudantes a questionários de auto-resposta de diagnóstico de sofrimento
emocional e de competências psicossociais; deteção de necessidades de avaliação realizada
pelos docentes ou tutores de ensino clínico e procura de avaliação psicológica pelo próprio
estudante.
São utilizados um conjunto de instrumentos de avaliação psicológica para o diagnóstico de
sofrimento emocional e de competências psicossociais que incluiu os seguintes questionários:
Questionário de Saúde do Paciente - PHQ-9, Termómetros Emocionais, Questionário de
Assertividade e a Escala de Auto-Eficácia Geral Percebida. O rastreio incidiu nos indivíduos que
obtiveram uma pontuação no Questionário de Saúde do Paciente – PHQ-9 – acima de um
ponto de corte (PHQ-9 ≥ 10). Após esta análise contactou-se estes estudantes para uma
entrevista com o objetivo de avaliar potenciais áreas de funcionamento a melhorar. Foram
convocados 7 estudantes no entanto no total foram realizadas 4 entrevistas de avaliação após
o rastreio de sofrimento emocional.
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Foi identificado 1 estudante que carecia de avaliação psicológica, por um docente que realizou
o encaminhamento e a participação na avaliação psicológica. Foi ainda solicitada consulta
psicológica diretamente por 3 estudantes.

Consulta Psicológica
O serviço de Consulta Psicológica visa proporcionar apoio psicológico, individual ou grupal,
num espaço privilegiado para abordar diferentes problemáticas, relativas a todas as questões
da vivência pessoal e/ou académica. Foram acompanhados 9 estudantes, tendo sido realizadas
21 consultas psicológicas individuais durante o ano letivo 2015/2016. Seis estudantes que
solicitaram avaliação psicológica, por iniciativa própria, 3 casos ainda estão em
acompanhamento (2 em consultas de seguimento espaçadas e 1 com sessões mais
sistemáticas).
Em síntese, verificou-se que a consulta de apoio psicológico contribuiu consideravelmente
para o aumento do bem-estar dos estudantes, bem como, para a diminuição das dificuldades
que despoletaram os pedidos iniciais de acompanhamento. No Quadro 18 estão apresentadas
sumariamente as consultas psicológicas realizadas, apresentando o número de casos, o
número de sessões e o número de casos ainda em acompanhamento.
Quadro 17: Atividade de Consulta Psicológica
Nº Total Casos

Nº Sessões

Nº Casos Atual

9

21

3

Formação na Área Comportamental
O serviço de formação na área comportamental tem como objetivo desenvolver competências
atitudinais

e

comportamentais

adequadas,

com

vista

à

promoção

de

padrões

comportamentais continuamente atualizados, ajustados e eficazes. Com vista à concretização
deste serviço e à prossecução deste objetivo, foram selecionadas algumas temáticas de maior
interesse e importância relatadas pelos estudantes.
O seminário sobre “Métodos de Estudo” foi realizado para os estudantes do 1º ano do
Curso de Licenciatura em Enfermagem a 7 de outubro de 2015, tendo como principais
objetivos

dotar

os

estudantes

de

estratégias

de

estudo

mais

eficientes

e
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consequentemente aumentarem o seu sucesso académico. O seminário foi constituído por
uma apresentação oral com suporte informático, onde foram abordados conceitos sobre
abordagens à aprendizagem, planeamento e organização do estudo, condições do local de
estudo e estratégias para um método de estudo eficiente. No fim do seminário foi entregue
aos estudantes o Inventário de Estratégias de Estudo, para compreender as estratégias de
aprendizagem dos estudantes. Foi ainda entregue a todos os participantes um questionário
para avaliar a eficácia do seminário e tomar conhecimento de sugestões futuras. Os
resultados permitem concluir que a amostra dos estudantes do 1º ano do Curso de
Licenciatura de Enfermagem da ESEnfCVPOA têm hábitos de planificação do estudo,
motivação para estudar, descodificação de informação e organização de informação com
uma média relativamente satisfatória. No entanto, para melhorar os resultados
académicos, devem adotar, de uma forma mais consistente, estratégias de mecanismos de
retenção de informação, que é a dimensão mais deficitária e que se encontra abaixo da
média do padrão obtido pelos autores do estudo nacional. É também de referir a baixa
adesão dos estudantes ao evento, que se deve ao facto de esta atividade extracurricular ter
decorrido no final de um dia de aulas, em que houve atividades de praxe. Para a realização
de futuros seminários, sugere-se que sejam consideradas quaisquer outras atividades que
possam reduzir a adesão dos estudantes.

-

Sessões de Relaxamento

Foram realizadas 4 sessões de relaxamento. Estas sessões de relaxamento foram realizadas
aos estudantes que estariam sujeitos a situações indutoras de elevados níveis de stress e
ansiedade em momentos de avaliação (exames ou frequências e trabalhos de grupo). Com
estas sessões de relaxamento pretendeu-se que os estudantes se sentissem mais relaxados e
descontraídos para a realização da prova de avaliação não sendo esta avaliação influenciada
por variáveis como a ansiedade. Ainda como objetivo final era pretendido que os estudantes
conseguissem controlar a sua ativação fisiológica perante situações indutoras de stress e que
adquirissem competências que os façam compreender a diferença no seu estado de tensão
antes e após o efeito do relaxamento. Previamente às sessões de relaxamento foi realizado o
levantamento da calendarização de avaliações dos estudantes e comparada esta
calendarização com a disponibilidade do GAEIVA para a marcação das sessões. Foi utilizado o
relaxamento muscular progressivo de Jacobson que consiste na contração de vários grupos
musculares, seguida do relaxamento dos mesmos. Com o intuito de avaliar o efeito obtido,
com a aplicação do relaxamento, foi solicitado aos estudantes que monitorizassem a sua
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pulsação e indicassem, numa escala de “1” a “7”, o nível de descontração sentido antes e após
a aplicação do relaxamento.

-

Iniciativas de Promoção da Saúde

Neste âmbito, foram realizadas atividades integradas no planeamento de ações com base nos
Dias Temáticos organizados na e pela escola.
Com vista à promoção do convívio entre todos os colaboradores, foram programadas 2
atividades de convívio: a) almoço e passeio pedestre em Arouca, no dia 27 de junho de 2016; e
b) passeio de vouguinha e Viagem Medieval em Terras de Santa Maria, no dia 28 de Julho de
2016. Esta última atividade surgiu no seguimento da realização no ano anterior ter obtido um
nível de satisfação muito positivo.
Colaboração numa ação intitulada “Mulheres em Ação”, no Dia Mundial da SIDA, dia 1 de
dezembro, que teve o intuito de sensibilizar e colmatar as lacunas acerca da prevenção e
tratamento do VIH, enfatizando-se a demonstração e importância da utilização do preservativo
feminino, desmistificando o seu uso. Com vista à comemoração deste dia, foi dinamizado um
seminário intitulado “GETTING TO ZERO” aberto à comunidade académica. Este seminário
consistiu numa acção participativa em saúde, através de uma reflexão conjunta de todos os
participantes sobre os dados recentes da incidência da SIDA/VIH (WHO, 2015) e de medidas a
serem tomadas para controlar a doença. Na segunda parte deste seminário foi apresentado
um vídeo alusivo à temática, “Let's do what's right for everyone". No início do seminário foi
solicitado aos estudantes que preenchessem um questionário – SPIS-PEER (Formulário de
intervenção de conscientização em Angola, Brasil, Cabo Verde e Portugal: Prevenção da disseminação
do VIH/Sida e da discriminação dos seropositivos e doentes de VIH; PEER, dezembro de 2012;

UICISA-E), com o objetivo de compreender quais os conhecimentos dos estudantes sobre a
temática. Esta atividade teve baixa participação por parte da comunidade académica, que
embora estejamos perante estudantes de ensino superior da saúde, existe um grande
desconhecimento por parte desta população sobre questões relacionadas com sinais e
sintomas de VIH/SIDA, vias de transmissão, direitos dos seropositivos, onde se realizam os
testes para a deteção do vírus HIV e preservativo feminino. A maioria dos estudantes não
responderam a certas questões. Recomenda-se para um melhor conhecimento sobre esta
problemática, promover uma maior visibilidade da infusão curricular do VIH/SIDA no plano de
estudos do 1º ciclo de estudos do curso de licenciatura de enfermagem e promover a
educação pelos pares em momentos de maior risco, como as festas académicas
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No dia 18 de março de 2016 comemoramos o “Dia Mundial do Sono” através da apresentação
de informação no monitor da escola a sensibilizar a comunidade académica para a importância
da qualidade de sono, na promoção da saúde dos indivíduos.
No dia 7 de abril de 2016 o GAEIVA preparou um PowerPoint dedicado ao “Dia Mundial da
Saúde” dedicado à prevenção da diabetes. O PowerPoint foi preparado para passar no monitor
da escola, com a intenção de lembrar os estudantes e a comunidade académica do que é a
diabetes e como prevenir, fazendo escolhas saudáveis na alimentação e nos comportamentos
diários. Também foi possível colaborar com uma iniciativa da Câmara Municipal de Oliveira de
Azeméis, em articulação com o Grupo de Voluntariado.

-

Mediação com entidades empregadoras

Foram realizadas duas apresentações de empresas de recrutamento e seleção na área da
saúde durante no ano letivo, a JobAbroad e a Sills4Nurses, conseguindo-se a adesão de todos
os estudantes finalistas. Foram disponibilizadas no site da ESEnfCVPOA ofertas de emprego de
várias entidades ao longo do ano letivo.

-

Preparação para a vida ativa

Organizou-se, como vem sendo habitual, o “Dia Aberto de Empreendedorismo”, que decorreu
no dia 13 de Julho de 2016, que contou com a apresentação de 5 empresas de recrutamento e
seleção da área da saúde, a “Job Abroad”, a “Skills 4 Nurses”, a “Moving People”, a “IR Health
Personnel” e a “Global Working”. Verificou-se uma forte adesão dos estudantes finalistas.
Foram recolhidas sugestões e verificada a satisfação dos estudantes, tendo-se concluído pelo
sucesso e pertinência do evento, sendo importante considerar a presença do Instituto de
Emprego e Formação Profissional no próximo evento.
Realizaram-se ainda neste âmbito sessões de apoio à elaboração do Curriculum Vitae e de
cartas de apresentação, bem como, o apoio a outras estratégias de procura de emprego, que
abrangeram 12 estudantes.

-

Avaliação da satisfação e da empregabilidade

Inicialmente foi enviado email para confirmação dos contactos de email para se enviar o
questionário online de avaliação da empregabilidade, em resposta à baixa representabilidade
de respostas obtida no ano anterior e à necessidade de aumento dessa representabilidade. No
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mesmo sentido foi revisto o questionário de empregabilidade, tornando-o mais breve e
simples. Foi enviado o pedido de resposta ao inquérito por email e reenviado email posterior,
contactando-se os que ainda não tinham respondido, obtendo as respostas diretamente.
Responderam ao inquérito um total de 36 estudantes, o que, representa 81,8 % dos
estudantes contactados. Dos estudantes respondentes, verificou-se que 94,44% estavam
empregados na área de Enfermagem e apenas um estudante não estava a trabalhar.
Informação mais detalhada pode ser encontrada no Relatório de Empregabilidade de 2016.

-

Outras atividades

A ESEnfCVPOA esteve presente no evento concelhio “Azeméis é Social”, que decorreu do dia
15 ao dia 17 de outubro de 2015. A colaboração do GAEIVA contou com:
-

Colaboração no planeamento do stand da Escola, incluindo cartaz com todas as
colaborações e parcerias externas;

-

Colaboração com o Grupo de Voluntariado e o Serviço de Apoio à Comunidade, com
vista à calendarização dos tempos da participação dos voluntários;

-

Presença no evento com vista à divulgação da ESEnfCVPOA junto da comunidade e ao
estabelecimento de Networking.

A ESEnfCVPOA esteve presente nas Jornadas de Emprego e Empreendedorismo, e na mostra
"Aqui há Futuro" em Vale de Cambra. As jornadas ocorreram nos dias 21, 22 e 23 de Abril de
2016. Foram dirigidas para os Jovens, estudantes, desempregados, e todos aqueles que
pretendiam tomar conhecimento do Emprego e Empreendedorismo da região. As instituições
de ensino, empresas e escolas profissionais encontraram-se na 3ª edição do evento
interconcelhio que decorreu no Pavilhão Municipal de Vale de Cambra. A Colaboração do
GAEIVA contou com:
-

Presença no stand e em iniciativas do evento no dia 22 de Abril, com vista à divulgação
da ESEnfCVPOA junto da comunidade e ao estabelecimento de networking;

-

Convite e operacionalização da participação da atuação da Tuna Feminina da Escola
Superior de Enfermagem de Oliveira de Azeméis, no dia 21 de Abril, pelas 14h30;

-

Articulação com o gestor do projeto "IFone112: Aprende a salvar vidas",
operacionalizando em conjunto a participação de monitores numa apresentação no
dia 22 pelas 12h00.

O GAEIVA colaborou com o Gabinete de Prestação de Serviços à Comunidade (GPSC), com
vista à recolha de disponibilidade e distribuição dos estudantes voluntários para outros
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eventos, nomeadamente:
-

Recolha de alimentos e vestuário no período natalício, que foi entregue no dia 18 de
Janeiro de 2016 ao Centro de Apoio Temporário a Jovens de Vale de Cambra;

-

Projeto “Uma voz por um sorriso”, em parceria com a Câmara Municipal de Oliveira de
Azeméis;

-

Apoio ao Peregrino, que decorreu em maio de 2016;

O GAEIVA também colaborou com os Serviços Académicos com a presença das Tunas na
Exponor, no dia 15 de Abril de 2016, para apoiar a divulgação da ESEnfCVPOA junto de
potenciais novos estudantes.
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Eixo 6: Mobilidade e Cooperação Internacional
Ao longo deste ano letivo, a ESEnfCVPOA manteve a continuidade da sua política de
internacionalização, desenvolvendo procedimentos para promover, monitorizar, avaliar e
melhorar as atividades de índole internacional, designadamente as relativas à participação e
coordenação de atividades de formação, educação e investigação. Consolidamos o processo de
internacionalização, na sequência do recente programa ERASMUS+ de forma a poder
corresponder às novas exigências que são colocadas para a mobilidade e cooperação
internacional, bem como poder aproveitar novas oportunidades.

Mobilidade Erasmus +
A mobilidade ERASMUS+ é o novo programa europeu destinado a apoiar as atividades de
educação, formação, juventude e desporto em todos os setores da aprendizagem ao longo da
vida, não apenas ao nível do Ensino Superior, mas também na Formação Profissional,
Educação de Adultos, Ensino Escolar, Atividades para jovens e formação no âmbito do
Desporto amador.
O Erasmus+ está estruturado em 3 ações Ação-chave (key action KA) e as atividades Jean
Monnet e desporto, tendo a ESEnfCVPOA participação na:
Ação 1: Mobilidades Individuais para fins de aprendizagem
Ação 2: Cooperação para Inovação e Boas Práticas
Quadro 18: Número de instituições com acordos bilaterais por país da área de estudo da ESEnfCVPOA
País

Cód.ERASMUS

Instituição

Webpage

Área de
Estudo

Nº
Vagas

Noruega

NOSLO60

Oslo and Akershus University College of Applied
Sciences

www.hioa.no/eng

Nursing

2

Holanda

NL ARNHEM
27

HAN UniversityofApplied Sciences

www.han.nl

Health

3

Holanda

NLAMSTERD
05

HogeschoolvanAmsterdam, Schoolof
HealthProfessions

www.hva.nl

Nursing

4

Finlândia

SFOULU11

Oulu University of Applied Sciences

www.oamk.fi

Health

2

Espanha

EMADRID04

Universidad Autónoma de Madrid

www.cruzroja.es

Nursing

2

Dinamarca

DK ALBORG 02

University College of Northern Denmark

www.ucnorth.dk

Nursing

3

Espanha

E VIC 01

Universitat de VIC

www.uvic.cat

Nursing

2

Espanha

EBARCELO 02

Universidad Autónoma de Barcelona

www.uab.cat

Nursing

2

Hungria

HUBUDAPE08

Semmelweis University

www.se-etk.hu

Nursing

2
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Com o intuito de facilitar o acesso à informação, candidaturas e diálogo entre os colaboradores
docentes e não docentes, bem como estudantes e o coordenador institucional da CVP e os
representantes institucionais foi feito um trabalho ao longo do ano no sentido de dinamizar e
manter atualizado o site www.iocvp.eu .
Durante o ano letivo 2015/2016, desenvolvemos um conjunto de mobilidades internacionais,
com participação de estudantes e docentes, apresentadas quadro baixo.

Quadro 19: Mobilidades internacionais, com participação de estudantes e docentes da ESEnfCVPOA
Docentes/Estudantes
2 docentes
2 estudantes

Instituição
Universitat de Gent - Bélgica
Universitat de VIC - Espanha

Código e Área de Estudo
Nursing
Nursing
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Parte 2
Avaliação Externa e seus Resultados

Auditoria Interna, referencial NP EN ISO 9001:2015 a 23 de Maio de 2016, com emissão de
Relatório de Auditoria Interna. Todas as constatações foram analisadas pelo GQA e gestores de
processos e lançadas no modelo Q19 – Ações Corretivas e Preventivas.
Auditoria Externa de transição ISO 9001:2015 realizada pela APCER, referencial NP EN ISO
9001:2015 a 14 de julho de 2016, cujo âmbito é “Ensino Superior de Enfermagem. Investigação
e Desenvolvimento na área científica de Enfermagem. Conceção, desenvolvimento e execução
da Formação Contínua”. Todas as constatações foram analisadas, igualmente pelo GQA e
gestores de processos e tratadas no modelo Q19 - Ações Corretivas e Preventivas.
Outros resultados das auditorias acima descritas são apresentados na análise SWOT que a
seguir se apresenta.
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Quadro 20: Análise SWOT
Pontos Fortes

Pontos Fracos

- Participação da comunidade educativa na construção de uma
cultura de qualidade assente na ação reflexiva
- Boa reputação e prestígio regional, nacional e internacional na
área de enfermagem
- Alto nível de participação na tomada de decisão e organização na
Rede Escolar, Rede Social, e Município
- A melhoria dos processos de garantia da qualidade, revisão e
fortalecimento da articulação entre os diferentes processos e
serviços
- Desenvolvimento do trabalho no âmbito do plano estratégico
para a revisão curricular, com participação de todos os atores na
construção da identidade Cruz Vermelha no Currículo e no
processo Ensino-aprendizagem
- Manutenção da dinâmica de formação dos docentes, para a
qualificação com o grau académico de doutor
- Início da construção do novo edifício (2ª fase de ampliação)
- Resultados da avaliação da satisfação dos estudantes, docentes,
não-docentes e diplomados
- Taxa de empregabilidade dos diplomados
- Elevada taxa de sucesso escolar
- Implementação de programas de apoio individual a estudantes
como medida para o sucesso escolar
- Forte intervenção da Ação Social , Saúde no Trabalho, bem como
a sua articulação com os projetos de Promoção da Saúde para a
comunidade académica
- Organização de atividades de divulgação científica, na Escola
- Participação proactiva do grupo de voluntariado com o Gabinete
de Prestação de serviços à Comunidade e Gabinete de Apoio ao
Estudante e Inserção na Vida Ativa
- Excelente relação colaborativa com a Associação Académica
- Adequação dos recursos humanos
- Integração de tecnologias educativas inovadoras e centrada no
estudante
- Parcerias internacionais

- Ausência de serviço de cantina
- Reduzida oferta de unidades curriculares em inglês
- Ausência de gabinete de marketing, divulgação, comunicação e
imagem
- Reduzidas parcerias com instituições de ensino superior públicas
e privadas
- Fraca articulação da investigação desenvolvida na Escola
(no âmbito dos cursos), com instituições e tecido empresarial
- Pouca oferta para alojamento de estudantes deslocados e
internacionais

Oportunidades

Ameaças

- Receitas provenientes de linhas ao apoio para a investigação,
desenvolvimento e tecnologia
- Empregabilidade na área científica Enfermagem no Espaço
Europeu
- Oferta formativa para estudantes internacionais

- Forte concorrências das Escolas Públicas, pela situação geográfica
e valores da propina
- Pouca oferta de residências para estudantes (a baixo custo)
- Falta de rede de transportes públicos com proximidade à Escola
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