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ESSNORTECVP





Implica investir na qualidade da educação e aprendizagem ao
longo da vida, pela modernização dos ambientes de
aprendizagem, pelo desenvolvimento dos curricula e da
aprendizagem digital e colaborativa, pela participação em
redes e interação criativa com a comunidade académica e
regional.

Envolve a internacionalização e mobilidade como forma de
integração em redes de conhecimento, investigação e
inovação, para além do espaço europeu.

Exige uma organização flexível capaz de responder à
necessidade de formar profissionais de saúde com elevado
autoconhecimento, capacidade de tomada de decisão, 
 responsabilidade e atitude positiva, envolvimento e
compromisso, criativo e inovador, capaz de pensar global e
atuar local.

Conduz a uma política institucional capaz de responder aos
desafios e prioridades da sociedade, comprometida com os
Princípios e Valores fundamentais da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho.

A reflexão que norteia o Plano de Desenvolvimento Estratégico 2020-2023 (PDE 2020-2023) da Escola
Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa assenta no  pressuposto que o passado é um bem
sempre presente e o futuro um olhar que sabe antecipar o que amanhã se prepara em resposta ao
mundo em mudança.

PLANEAR O FUTURO
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Henrique Pereira
Presidente Conselho Direção

Planear

FUTURO





Missão, Visão 

E VALORES

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.

MISSÃO

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;

Reafirmar o papel da ESSNorteCVP e o seu
posicionamento como instituição de referência.

VISÃO

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 adopção 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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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.

VALORES

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.
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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STAKEHOLDERS

O planeamento estratégico da ESSNorteCVP, concebido como um sistema dinâmico de relações e valores,
integra todos os stakeholders que, direta ou indiretamente, estão envolvidos nas atividades no âmbito da
sua missão.
A identificação dos indivíduos e grupos que podem influenciar ou ser influenciados pela política da
ESSNorteCVP é um passo fundamental para compreender as suas necessidades e melhorar a eficiência e
eficácia da sua intervenção.
A ESSNorteCVP está no centro de uma rede colaborativa, assente em mecanismos de garantia e gestão da
qualidade, integrando o contexto em que se insere os stakeholders.
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A ESSNorteCVP consciente da sua missão reconhece que os estudantes representam a sociedade de
amanhã. Com o objetivo de alcançar um planeamento capaz de enfrentar os desafios que a sociedade
contemporânea nos impõe, a ESSNorteCVP alinhou o seu planeamento estratégico com os 17 Objetivos
para o Desenvolvimento Sustentável (ODS)[1].
A integração dos ODS no planeamento estratégico vai permitir estruturar e medir o progresso da
ESSNorteCVP, assim como, contribuir para um país e mundo mais sustentável. Cada objetivo estratégico foi
associado a um ou mais ODS.

A SUSTENTABIL IDADE COMO
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

[1] Metas para o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, disponível em - https://www.ods.pt/
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ANÁLISE  SWOT

Análise

SWOT

A análise do posicionamento da ESSNorteCVP representa o primeiro passo em todo o processo de
planeamento estratégico. Isso facilita uma compreensão mais completa da realidade dentro da qual uma
organização opera e dos recursos com os quais pode contar na otimização dos resultados. Também é
fundamental para compreender a natureza das atividades externas da organização, compromissos e limites
internos, e assegurar que o planeamento seja concreto e viável.
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    PONTOS FORTES

Qualidade e relevância das áreas formativas
Compromisso com a qualidade
Reconhecimento da instituição a nível local,
regional, nacional e internacional
Maturidade da instituição
Compromisso com a Responsabilidade Social
Mecanismos de remediação das competências
dos estudantes à entrada no ensino superior
Intervenção comunitária do grupo de
voluntariado
Qualidade do capital humano
Modelo de governação
Clima organizacional
Ambiente de aprendizagem e recursos digitais
Clinica Pedagógica com cerificação da Entidade
Reguladora da Saúde  
Capacidade de translação e valorização dos
resultados da investigação (RIIS)
Atividade de investigação, em colaboração com
os estudantes
Empregabilidade dos seus diplomados
Reconhecimento como Instituição de Ensino
Superior Salutogénica

    PONTOS FRACOS

Reduzida cooperação da rede alumni 
Reduzida atração de estudantes e
docentes/investigadores internacionais
Escassa oferta de unidades curriculares em
língua estrangeira
Reduzido investimento em marketing digital
Reduzido número de colaboradores não
docentes técnicos superiores
Reduzida participação dos estudantes em
atividades culturais e desportivas
Insuficiente da participação dos docentes em
atividades de I&D e de cooperação
internacional
Reduzida produção científica em revistas com
fator de impacto elevado
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Internacionalização
Aprendizagem ao longo da vida
Procura crescente de formação à distância
Aumento das oportunidades internacionais de
cooperação no ensino e investigação
Rede de ensino superior da saúde Cruz
Vermelha Portuguesa
Rede Cruz Vermelha Portuguesa nacional e
internacional
Ciência aberta
Transformação digital no ensino superior
Certificação do SIGQ pela A3ES
Ensino Superior como motor de
desenvolvimento regional
Rede alumni
Desenvolvimento tecnológico

    AMEAÇAS

Rápida transformação do mundo laboral e da
sociedade
Crise económica e social agravada pela
desigualdade de oportunidades 
Dificuldades financeiras das famílias e dos
estudantes
Concorrência de outras instituições de ensino
superior
Rede de transportes público de Oliveira de
Azeméis
Incerteza dos perfis de competência futuros
Falta de cooperação entre instituições de
Ensino Superior
Ausência de alinhamento de ciclos do ensino
básico, secundário e superior
Falta da equidade entre o ensino superior
público e ensino superior privado na área da
saúde

    OPORTUNIDADES
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EIXOS ESTRATÉGICOS

Eixos 

ESTRATÉGICOS

O PDE define o planeamento estratégico e de política organizacional que assenta na consolidação da
missão e dos compromissos para o futuro, enquanto Instituição de Ensino Superior (IES) de reconhecido
mérito nacional e internacional. A integração dos resultados de monitorização e avaliação do PDE com a
Missão, Valores e Visão permitem-nos orientar para seis eixos estratégicos, que se interligam e articulam da
seguinte forma:
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EIXO 1 :  EDUCAÇÃO E  SUCESSO
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Objetivo Estratégico 1.1. Atrair estudantes com elevado potencial académico
Objetivo Estratégico 1.2. Oferecer uma experiência académica que garanta o reconhecimento do mérito
dos diplomados
Objetivo Estratégico 1.3. Promover o envolvimento dos estudantes na vida académica
Objetivo Estratégico 1.4. Reter e atualizar o que a ESSNorteCVP tem de melhor para garantir a qualidade
do ensino, incluindo as pessoas e os recursos de aprendizagem
Objetivo Estratégico 1.5. Facilitar as sinergias entre os planos de estudos e a investigação, considerando
as necessidades da sociedade

Assumimos o compromisso de uma educação centrada no sucesso de cada estudante, pela qualidade
educativa que capacite cada um, para a aquisição de valores, conhecimentos, habilidades e atitudes que
permita ao estudante contribuir de forma positiva para a sociedade.

Objetivos Estratégicos:

Eixo 1

EDUCAÇÃO
E SUCESSO



EIXO 1 :  EDUCAÇÃO E  SUCESSO

Objetivos Estratégicos Estratégia e/ou Ações

OE1.1 Atrair estudantes com elevado potencial
académico
Política de Supervisão: Conselho Pedadgógico

Marketing
Promoção do mérito
Reforço ação social
Inovação dos processos e serviços

Indicadores

I1.1 - Número estudantes que integram programas
de reconhecimento do mérito
I1.2 - Percentagem de estudantes satisfeitos com a
ESSNorteCVP
I1.3 - Percentagem estudantes de Mestrado com 1º
Ciclo de Estudos realizados em outras Instituiçoes
de Ensino Superior
I1.4 - Percentagem de estudantes em mobilidade
extra-regional

    2020             2021            2022             2023

n.a
 

80%
 

47%
 
 

48%

n.a
 

81%
 

48%
 
 

48%

n.a
 

82%
 

49%
 
 

49%

n.a
 

83%
 

50%
 
 

50%

n.a - valor qualitativo ou não aplicável
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EIXO 1 :  EDUCAÇÃO E  SUCESSO

Objetivos Estratégicos Estratégia e/ou Ações

OE1.2 Oferecer uma experiência académica que
garanta o reconhecimento do mérito dos
diplomados
Política de Supervisão: Conselho
Pedagógico/GAEIVA

Adotar programas curriculares flexíveis
Criar programa tutorial de apoio pelos pares 
Competências transversais
Promover a saúde e o bem-estar num ambiente
salutogénico
Expandir experiência internacional através de
programas de mobilidade
Fomentar a inovação e o empreendedorismo
para a inserção na vida ativa
Educar para uma consciência ambiental

Indicadores

I1.5 – Número de estudantes com intervenção na
Unidade de Prestação de Serviços à Comunidade
I1.6 – Percentagem de estudantes com experiência
académica internacional
I1.7 – Número de projetos apresentados no “Dia
Aberto ao  Empreendedorismo”
I1.8 - Número de organizações/empresas envolvidos
em iniciativas para a integração no mundo do
trabalho

    2020             2021            2022             2023

50
 

13%
 

8
 

10

75
 

15%
 

10
 

12

85
 

17%
 

12
 

14

100
 

20%
 

14
 

16

OE1.3 Promover o envolvimento dos estudantes na
vida académica
Política de Supervisão: Provedor do Estudante

Associação Académica

Indicadores

I1.9 – Participação dos estudantes na Associação
Académica, Orgãos de Gestão e Associativismo
Jovem

    2020             2021            2022             2023

n.a n.a n.a n.a

n.a - valor qualitativo ou não aplicável
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EIXO 1 :  EDUCAÇÃO E  SUCESSO

Objetivos Estratégicos Estratégia e/ou Ações

OE1.4 Reter e atualizar o que a ESSNorteCVP tem
de melhor para garantir a qualidade do ensino,
incluindo as pessoas e os recursos de
aprendizagem
Política de Supervisão: Conselho Técnico-Científico

Inovação e ensino de qualidade, procurando
demonstrar e melhorar o reconhecimento do
mérito dos docentes
Ensino baseado em boas práticas, integrando
oportunidades de desenvolvimento de
tecnologias digitais
Conceber novos cursos em áreas de estudo que
garantam que a oferta formativa responda às
necessidades dos estudantes e da sociedade.
Formação de docentes/investigadores

Indicadores

I1.10 – Número de docentes em sessões de
capacitação/treino
I1.11 – Percentagem de satisfação dos estudantes
com docentes

    2020             2021            2022             2023

20
 

80%
 

22
 

80%

24
 

81%

26
 

82%

OE1.5 Facilitar as sinergias entre os planos de
estudos e a investigação, considerando as
necessidades da sociedade
Política de Supervisão: Direção da área de ensino

Estratégias das direções das áreas de ensino
Competências transversais
Aprendizagem e serviço
Formação pós-graduada
Reponsabilidade social, investigação e inovação

Indicadores

I1.12 – Número de programas com áreas
estratégicas interdisciplinares
I1.13 - Número de programas de desenvolvimento
de competências transversais integrados no plano
de estudos

    2020             2021            2022             2023

1
 

1

2
 

5

4
 

8

6
 

12

n.a - valor qualitativo ou não aplicável
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Objetivo Estratégico 2.1. Atrair, recrutar e reter pessoas qualificadas
Objetivo Estratégico 2.2. Apoiar os colaboradores no desenvolvimento pessoal e profissional

A valorização “das pessoas” é um dos fatores determinantes para que a ESSNorteCVP possa construir o
caminho, em resposta ao mundo em mudança, com recursos humanos motivados, envolvidos e
comprometidos com a Missão da ESSNorteCVP, integrando a cultura organizacional com ambição
estratégica e futuro sustentável. 
Para que a ESSNorteCVP permaneça uma instituição de referência a nível nacional e internacional tem de
continuar a atrair, recrutar e apoiar pessoas qualificadas e proporcionar um contexto académico
diversificado, inclusivo e equitativo que permita que os colaboradores cresçam e prosperem. 

Objetivos Estratégicos:

EIXO 2 :  PESSOAS

Objetivos Estratégicos Estratégia e/ou Ações

OE2.1  Atrair, recrutar e reter pessoas qualificadas
Política de Supervisão: Conselho de Direção

Garantir uma política de gestão de recursos
humanos baseada nos princípios de rigor, 
 comprometimento, avaliação de desempenho e
reconhecimento do mérito, que promova uma
fidelização das pessoas
Apostar na saúde e bem-estar das pessoas para
que possam dar o melhor de si e sentirem-se
valorizados e apoiadas

Indicadores

I2.1 – Índice de desempenho médio dos
colaboradores
I2.2 - Percentagem de satisfação global dos
colaboradores com a ESSNorteCVP
I2.3 - Número de ações de saúde e bem-estar
dirigido aos colaboradores

    2020             2021            2022             2023

80
 

75%
 

6

81
 

76%
 

8

82
 

78%
 

10

83
 

80%
 

12

Eixo 2

PESSOAS
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EIXO 2 :  PESSOAS
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Objetivos Estratégicos Estratégia e/ou Ações

OE2.2 Apoiar os colaboradores no desenvolvimento
pessoal e profissional
Política de Supervisão: Conselho Direção

Apoiar e incentivar o desenvolvimento pessoal e
profissional que permita que os colaboradores
alcancem todo o seu potencial e maximizem a
sua contribuição
Promover um contexto de trabalho facilitador
do desenvolvimento profissional dos
colaboradores e criar um ambiente colaborativo,
participativo e de bem-estar

Indicadores

I2.4 – Número de Bolsas de formação para
colaboradores
I2.5 - Percentagem colaboradores com participação
em ações do Plano Anual de Formação
I2.6 - Percentagem colaboradores com participação
em ações do Plano de Saúde e Bem-estar

    2020             2021            2022             2023

5
 

80%
 

80%

4
 

82%
 

82%

5
 

84%
 

84%

4
 

85%
 

86%

IACS 2019 - 23 a 25 de outubro 2019



Objetivo Estratégico 3.1. Focalizar e dinamizar a investigação
Objetivo Estratégico 3.2. Aumentar o impacto do conhecimento produzido

A ESSNorteCVP pretende através da massa crítica da Unidade de Investigação e Desenvolvimento promover
um forte envolvimento dos seus investigadores em redes de investigação nacionais e internacionais,
gerador de conhecimento científico e de inovação em saúde e, simultaneamente, como um elemento
integrador da estrutura curricular, com a participação ativa dos estudantes.
Investir em ambientes de investigação com condições para o desenvolvimento de projetos
multidisciplinares, permitindo a partilha de recursos na resolução de problemas da sociedade.

Objetivos Estratégicos:

EIXO 3 :  INVEST IGAÇÃO

Eixo 3

INVESTIGAÇÃO

Objetivos Estratégicos Estratégia e/ou Ações

OE3.1. Focalizar e dinamizar a investigação
Política de Supervisão: Conselho Técnico-Científico/
Unidade de Investigação e Desenvolvimento

Desenvolver investigação inovadora com
elevados padrões de rigor e integridade, com
impacto na sociedade
Realizar investigação centrada na aprendizagem
como uma prioridade

Indicadores

I3.1 – Número de docentes inscritos em Unidades
de Investigação externas
I3.2 - Número de investigadores externos inscritos
na UID 
I3.3 - Número de estudantes investigadores
inscritos na UID

    2020             2021            2022             2023

11
 

40
 

48

12
 

45
 

50

13
 

50
 

52

14
 

55
 

56
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EIXO 3 :  INVEST IGAÇÃO

Objetivos Estratégicos Estratégia e/ou Ações

OE3.2 Aumentar o impacto do conhecimento
produzido
Política de Supervisão: Conselho Técnico-Científico/
Unidade de Investigação e Desenvolvimento

Providenciar um ambiente propicio à
investigação pela melhoria contínua das
infraestruturas de suporte 
Promover a produção e disseminação científica
Promover investigação interinstitucional
nacional e internacional
Desenvolver infraestruturas e ferramentas para
a investigação

Indicadores

I3.4 – Número de artigos publicados em revistas
com peer review
I3.5 – Número de eventos científicos com o apoio
científico da UID
I3.6 – Número de parcerias internacionais (research
and innovation networks) de investigação

    2020             2021            2022             2023

20
 

6
 

5

22
 

8
 

6

24
 

10
 

7

26
 

12
 

8
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Eixo 4

GOVERNAÇÃO

Objetivo Estratégico 4.1. Consolidar o modelo de governo e de gestão
Objetivo Estratégico 4.2. Assegurar a sustentabilidade económica e financeira
Objetivo Estratégico 4.3. Aumentar a flexibilidade da organização e a eficiência da gestão na garantia
externa da qualidade

A sustentabilidade da Escola é um factor essencial para que se possam concretizar as medidas definidas
neste PDE para o cumprimento da sua missão.
Neste período vamos dedicar especial atenção às questões da sustentabilidade ambiental e de eficiência
energética como reflexo da preocupação pela responsabilidade social e pelo futuro do ecossistema onde se
integra.

Objetivos Estratégicos:

EIXO 4 :  GOVERNAÇÃO

Objetivos Estratégicos Estratégia e/ou Ações

OE4.1 Consolidar o modelo de governo e de gestão
Política de Supervisão: Conselho de Direção

Reafirmar a importância dos principios da ação
da Cruz Vermelha Portuguesa e valores da
ESSNorteCVP
Campus sustentável como compromisso
estratégico com a entidade instituidora,
parceiros e comunidade
Percurso orientado pelos objetivos estratégicos
e standards nacionais e internacionais para o
ensino superior no Espaço Europeu de Ensino
Superior

Indicadores

I4.1 – Percentagem da implementação do
planeamento de objetivos
I4.2 – Integração de standards nacionais e
internacionais nos documentos estratégicos da
ESSNorteCVP

    2020             2021            2022             2023

99%
 

n.a
 

100%
 

n.a
 

100%
 

n.a
 

100%
 

n.a
 

n.a - valor qualitativo ou não aplicável
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EIXO 4 :  GOVERNAÇÃO

Objetivos Estratégicos Estratégia e/ou Ações

OE4.2 Assegurar a sustentabilidade económica e
financeira
Política de Supervisão: Conselho Direção

Melhorar práticas e procedimentos de Gestão
de Risco
Utilizar de forma racional os recursos de água e
energia
Valorizar a imagem de uma Escola
ecológica/verde

Indicadores

I4.3 – Monitorização do risco, através da atualização  
da matriz no SIGQ
I4.4 – Monitorização da pegada ecológica da
ESSNorteCVP

    2020             2021            2022             2023

n.a
 

n.a

n.a
 

n.a

n.a
 

n.a

n.a
 

n.a

OE4.3 Aumentar a flexibilidade da organização e a
eficiência da gestão na garantia externa da
qualidade
Política de Supervisão: Conselho Direção/ Conselho
para Avaliação da Qualidade

Gestão e Garantia da Qualidade

Indicadores

I4.5 – Manutenção da certificação do Sistema
Interno de Garantia e Gestão da Qualidade por
entidade externa

    2020             2021            2022             2023

n.a n.a n.a n.a

n.a - valor qualitativo ou não aplicável
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Objetivo Estratégico 5.1. Fortalecer o relacionamento de proximidade com a comunidade local e regional
Objetivo Estratégico 5.2. Reforçar a ligação com decisores políticos, por forma a orientar o ensino,
investigação e voluntariado 
Objetivo Estratégico 5.3. Informar, capacitar e mobilizar os alumni para um maior envolvimento nas
atividades da ESSNorteCVP
Objetivo Estratégico 5.4. Conservar as infraestruturas físicas e digitais na garantia das condições
necessárias ao cumprimento da sua missão

A ESSNorteCVP valoriza e desenvolve uma relação permanente de cooperação com os seus contextos
regionais, nacionais e internacionais, tornando assim efetiva a sua interação com a comunidade.
Pretendemos promover uma interação multidimensional com as instituições publicas, privadas,
solidariedade social, tecido empresarial e alumni, e desenvolver uma estratégia própria de valorização do
conhecimento em saúde, de incubação de projetos promotores de saúde e bem-estar das populações, de
promoção do empreendedorismo e de intervenção efetiva na esfera social.

Objetivos Estratégicos:

EIXO 5 :  COOPERAÇÃO E  RECURSOS

Eixo 5

COOPERAÇÃO E
RECURSOS



EIXO 5 :  COOPERAÇÃO E  RECURSOS

Objetivos Estratégicos Estratégia e/ou Ações

OE5.1 Fortalecer o relacionamento de proximidade
com a comunidade local e regional
Política de Supervisão: Conselho Direção

Trabalhar com parceiros para criar um
ecossistema de inovação regional, para
aumentar a intervenção da ESSNorteCVP na
promoção da literacia em saúde.
Consolidar a implementação da Clínica
Pedagógica, com base metodológica de
aprendizagem e serviço, com impacto positivo
na saúde da comunidade local.
Estabelecer contacto com outros públicos no
sentido de integrar programa de formação
contínua flexíveis e à distância, através da
Unidade de Formação e Desenvolvimento
Humano.

Indicadores

I5.1 – Número de projetos de intervenção na
comunidade desenvolvidos no âmbito da Unidade
de Prestação de Serviços à Comunidade
I5.2 – Integração (por nomeação ou eleição) de
órgãos, observatórios e unidades/serviços de
instituições da comunidade

    2020             2021            2022             2023

10
 
 

n.a

12
 
 

n.a

14
 
 

n.a

16
 
 

n.a

n.a - valor qualitativo ou não aplicável
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Indicadores

I5.5. – Número de alumni com participação em
atividades da ESSNorteCVP

    2020             2021            2022             2023

n.a n.a n.a n.a

EIXO 5 :  COOPERAÇÃO E  RECURSOS

Objetivos Estratégicos Estratégia e/ou Ações

Indicadores

I5.3 – Representação em redes de colaboração
local, regional e nacional
I5.4 – Número de projetos com recurso à 
 metodologia Aprendizagem e Serviço

    2020             2021            2022             2023

n.a
 

10

n.a
 

12

n.a
 

14

n.a
 

15

OE5.2 Reforçar a ligação com decisores políticos,
por forma a orientar o ensino, investigação e
voluntariado
Política de Supervisão: Conselho Direção

Trabalhar em parceria com as instituições
públicas, privadas, solidariedade social, tecido
empresarial e alumni, com vista ao alinhamento
com as necessidades reais com maior relevância
para a região

OE5.3 Informar, capacitar e mobilizar os alumni
para um maior envolvimento nas atividades da
ESSNorteCVP
Política de Supervisão: Conselho
Consultivo/Provedor do Estudante

Integrar os alumni no Conselho Consultivo ou
outros órgãos e serviços, com vista a garantir
uma fidelização dos diplomados e seu apoio à
empregabilidade e ao desenvolvimento
profissional

n.a - valor qualitativo ou não aplicável
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EIXO 5 :  COOPERAÇÃO E  RECURSOS

Objetivos Estratégicos Estratégia e/ou Ações

Indicadores

I5.6 – Percentagem de cumprimento do plano anual
de manutenção de infraestruturas físicas e digitais

    2020             2021            2022             2023

95% 100% 100% 100%

OE5.4 Conservar as infraestruturas físicas e digitais
na garantia das condições necessárias ao
cumprimento da sua missão
Política de Supervisão: Serviços Técnicos e
Informaticos/Conselho Direção

Manter as infraestruturas físicas e digitais
Disponibilidade e acesso à informação 
Ciência Aberta
Disponibilização e acesso a base de dados
científicas
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Objetivo Estratégico 6.1. Internacionalizar o ensino e a investigação

A internacionalização apresenta um elevado interesse estratégico para a ESSNorteCVP, que perspetiva a sua
atividade num quadro de relações com parceiros institucionais de outros países, ao nível do ensino da
saúde, da investigação, da mobilidade de estudantes, docentes e staff.
A internacionalização possibilita o reconhecimento pelos parceiros da capacidade de intervenção e inovação
da ESSNorteCVP na área saúde, através das várias atividades desenvolvidas e planeadas a médio e longo
prazo, pela efetiva capacidade de atrair docentes, investigadores, estudantes e outros técnicos. 

Objetivos Estratégicos:

EIXO 6 :  INTERNACIONALIZAÇÃO

Eixo 6
INTERNACIONALIZAÇÃO
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Eixo 5

EIXO 6 :  INTERNACIONALIZAÇÃO

Objetivos Estratégicos Estratégia e/ou Ações

OE6.1. Internacionalizar o ensino e a investigação
Política de Supervisão: Conselho Técnico
Científico/Gabinete da Mobilidade e Cooperação
Internacional/ Unidade de Investigação e
Desenvolvimento

Mobilidade de estudantes e colaboradores
Captação de estudantes internacionais
Formação internacional
Investigação conjunta com parceiros
internacionais

Indicadores

I6.1 – Percentagem de diplomados que realizaram
um período de mobilidade internacional
I6.2 – Número de professores/investigadores
envolvidos em mobilidade internacional
I6.3 – Numero de projetos internacionais
promotores de mobilidade
I6.4 – Numero total de projetos I&D financiados
com empresas e instituições internacionais

    2020             2021            2022             2023

13%
 

3
 

4
 

n.a

15%
 

4
 

5
 

2

20%
 

6
 

6
 

3

22%
 

10
 

7
 

4

n.a - valor qualitativo ou não aplicável
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