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1. Nota Introdutória
A Direção da AEESSNorteCVP vem, no cumprimento dos seus estatutos, apresentar o Plano de
Atividades e Orçamento do mandato de 2020/2021. O presente Plano visa formalizar um conjunto
de atividades delineado e proposto ao longo da campanha eleitoral e o nosso principal objetivo é
cumprir o compromisso estabelecido com todos os estudantes da Escola Superior de Saúde do
Norte da Cruz Vermelha de Oliveira de Azeméis. Para uma maior eficácia na coordenação das
atividades e na ponderação das decisões a tomar, os nossos departamentos irão articular-se, por
um lado, no desenvolvimento de atividades já destinadas aos estudantes e, por outro lado, em
atividades inovadoras. O orçamento é elaborado numa análise das receitas e das despesas que são
possíveis ser previstas, assim como em análise dos orçamentos e relatórios de contas dos
mandatos da Direção dos últimos anos, permitindo-nos balizar os custos das atividades planeadas.
Comprometemo-nos em fazer da AEESSNorteCVP o espaço de todos os estudantes, onde as suas
vontades e decisões são levadas mais longe. Estaremos focados em criar uma Escola unida, em
estreitar relações entre toda a comunidade estudantil, para que possamos trabalhar juntos por
aquilo que nos guia: aprendermos mais e melhor, sermos cidadãos melhores e enfermeiros
conscientes do nosso papel social, procurando afirmar a nossa presença na cidade e juntos dos
nossos cidadãos. Assumimos ainda o compromisso de agir por uma melhor pedagogia e de
salvaguardar os interesses dos estudantes, dentro e fora das nossas portas.
O mandato será pautado por momentos de aprendizagem, de forma a complementar a formação
académica e a experiência dentro da faculdade. Procuraremos estabelecer uma ponte entre a teoria
e a prática de enfermagem, desde a organização de tertúlias, workshops, entre outros. Para além
disto, os momentos de lazer continuarão a ter extrema importância, em alturas do ano letivo de
necessária descompressão. Esta Direção será dinâmica e flexível, sempre aberta a toda a
comunidade, com total recetividade a ideias e colaborações de todos os membros
AEESSNorteCVP. Acreditamos que com a abertura e com o diálogo, com a participação de todos
os nossos estudantes, possamos contribuir para construção de uma melhor Escola.
Presidente: Daniel Pereira
Vice-Presidente: Luana Santos
Tesoureiro: Ivan Rodrigues
Secretário: Gonçalo Fernandes
Vogais: Beatriz Duarte, Tânia Bessa e Bruna Simões.
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2. Organigrama
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3. Orientação estratégica (objetivos e metas)
A Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa
(AEESSNorteCVP) tem em visão para o mandato de 2020/2021, representar os estudantes
defendendo os seus interesses e cooperando com os mesmos. De modo a abranger o contacto com
a comunidade e a promover a formação cívica, física, cultural e científica do estudante, a
AEESSNorteCVP pretende articular-se com o grupo de voluntariado, as tunas, a comunidade
praxista, empresas patrocinadoras, entre outros. Para fomentar a união entre os estudantes e a sua
vida académica, a AEESSNorteCVP irá realizar eventos do foro cultural, desportivo, científico e
de lazer.

No âmbito dos objetivos anteriormente mencionados, foram definidas metas, sendo estas:
1. Realização de Assembleias Gerais de estudantes regularmente, para auscultar estudantes;
2. Elaboração de caixas de sugestões físicas ou online, onde os estudantes poderão expressar
a sua opinião anónima ou não;
3. Realização de atividades em parceria do grupo de voluntariado;
4. Realização de sessões de esclarecimento e workshops sobre temas da atualidade;
5. Criação de um site da Associação de Estudantes de fácil acesso aos estudantes;
6. Realização de mentoria de pares, lecionada de estudantes para estudantes;
7. Concretização de entrevistas a antigos estudantes para melhor compreensão da sua visão
do mundo do trabalho em Portugal e no estrangeiro;
8. Concretização de entrevistas aos estudantes para a partilha de experiências, para com a
comunidade académica;
9. Realização de debates sobre os cursos lecionados na Escola usando as redes sociais;
10. Preparação de um sarau com os estudantes e docentes, em que os lucros revertessem a
favor de uma causa;
11. Realização de eventos, tais como, gala de saúde, baile de máscaras, festa de natal, entre
outras;
12. Criação de um espaço intercultural onde a Associação de Estudantes possa acompanhar
e integrar estudantes de Erasmus na Escola;
13. Criação de um espaço dedicado à Associação de Estudantes com objetivo de serem zonas
de estudo e de lazer.
14. Abertura de clubes temáticos, divididos por áreas de interesse dos estudantes (livros,
filmes, fotografia, etc.)
15. Realização de tertúlias culturais, a abordar os seguintes temas: Covid-19, Praxe,
Tecnologia (inteligência artificial);
16. Organização de visitas de estudo relacionadas com os conteúdos lecionados, direcionados
às várias licenciaturas;
17. Realização da “Semana Cultural da ESSNorteCVP” com diversas atividades pedagógicas
para os estudantes e para a comunidade;
18. Valorização do Desporto Escolar dinamizando torneios intra e inter faculdades;
19. Estabelecimento de parcerias com tunas para dinamizar o seu espectro de audiência e
atitude;
20. Auxilio da comissão de praxe, na federação da mesma, dado que esta é um ramo da
AEESSNorteCVP;

21. Criação de um kit de ensino clínico, para cada licenciatura, a ser definido por um
representante de cada curso.
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22. Melhoria do percurso académico de cada estudante.
23. Cumprimento do Plano de Atividades e Orçamento em 80%
Todos os objetivos da Associação de Estudantes têm como finalidade a melhoria do percurso
académico de cada estudante na ESSNorteCVP, promovendo a realização dos objetivos 4
(Educação de Qualidade), 8 (Empregos dignos e crescimento económico) e 10 (redução das
desigualdades) pertencentes aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

4. Secções e Gabinetes
Dentro da AEESSNorteCVP, existem diferentes departamentos para possibilitar a atuação dos
dirigentes associativos em variados domínios de forma mais coesa e organizada. São eles:
- Departamento cultural: visa promover a cultura e a interação entre a comunidade académica
- Departamento desportivo: pretende incentivar à prática de exercício físico e a comportamentos
de procura de saúde
- Departamento de apoio estudantil: orientar os estudantes e partilhar material de estudo
- Departamento de responsabilidade social e voluntariado: sensibilizar os estudantes para os
princípios fundamentais do voluntariado e a prática dos mesmos.
- Departamento integração de estudantes: ajudar estudantes a serem integrados na vida académica
- Departamento comunicação/marketing: publicitar a escola, eventos. Recolher opinião dos
estudantes sobre determinados tópicos para a AEESSNorteCVP poder atuar sobre eles.
- Departamento de cooperação: parcerias

4.1 Departamento Cultural
Coordenadora: Sara Gomes
Vogal: Eduarda Rufo
Suplentes: Luana Santos
O Departamento Cultural tem como propostas:
1) Realização de sessões de esclarecimento e workshops sobre temas da atualidade;
2) Preparação de um sarau com toda a comunidade académica, em que os lucros revertem a favor
de uma causa;
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3) Criação de um espaço intercultural onde a Associação de Estudantes possa acompanhar e
integrar estudantes de Erasmus na Escola,
4) Abertura de clubes temáticos, divididos por horários de interesse dos estudantes (livros, filmes,
fotografia, etc.);
5) Realização de tertúlias culturais (Covid-19, Praxe, Tecnologia);
6) Organização de visitas de estudo relacionadas com os conteúdos lecionados;
7) Realização da “Semana Cultural da ESSNorteCVP” com diversas atividades culturais para os
estudantes e para a comunidade;
8) Estabelecimento de parcerias com tunas para dinamizar o espetro de audiência e de atitude.

4.2 Departamento Desportivo
Coordenador: Daniel Pereira
Vogal: André Alves
Suplente: Luana Santos
O Departamento Desportivo tem como proposta:
1) Valorização do Desporto Escolar dinamizando torneios intra e inter faculdades;
2) Parcerias para uso de espaços desportivos (ex: Agrupamento escolas, ou município);
3) Dinamizar atividades de promoção de desporto na escola.

4.3 Departamento de Apoio Estudantil
Coordenadora: Beatriz Duarte
Vogal: Ivan Rodrigues
Suplentes: Sara Gomes
O Departamento de Apoio Estudantil tem como propostas:
1) Criação de um site da Associação de Estudantes de fácil acesso aos estudantes;
2) Formação de um programa de explicações de estudantes para estudantes;
3) Concretização de entrevistas a antigos estudantes para melhor compreensão da sua visão do
mundo do trabalho em Portugal e no estrangeiro;
4) Concretização de entrevistas aos estudantes para a partilha de experiência para com a
comunidade académica;
5) Criação de um kit de ensino clínico, para cada licenciatura, a ser definido por um representante
de cada curso.
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4.4 Departamento de Responsabilidade Social e Voluntariado
Coordenador: Ivan Rodrigues
Vogal: Gonçalo Fernandes
Suplente: Daniel Pereira

O Departamento de Voluntariado tem como proposta:
1) Realização de atividades em parceria com o grupo de voluntariado;
2) Sensibilizar os estudantes para os problemas da comunidade que os rodeia e para a criação de
soluções para os mesmos.

4.5 Departamento Integração de Estudantes
Coordenador: André Alves
Vogal: Daniel Pereira
Suplente: Bruna Simões
O Departamento de Integração de Estudantes tem como propostas:
1) Realização de Assembleias Gerais para estudantes regularmente, para auscultar estudantes;
2) Criação de um espaço dedicado à Associação de Estudantes com o objetivo de serem zonas de
estudo e de lazer;
3) Auxilio da comissão de praxe, na federação da mesma, dado que esta é um ramo da
AEESSNorteCVP.

4.6 Departamento Comunicação/Marketing
Coordenadora: Luana Santos
Vogal: Ivan Rodrigues
Suplente: Sara Gomes

O departamento de Marketing tem como propostas:
1) Elaboração de caixas de sugestões físicas ou online onde os estudantes poderão expressar a sua
opinião de forma anónima ou pessoal;
2) Criação de um site da Associação de Estudantes de fácil acesso aos estudantes;
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3) Dar a conhecer aos estudantes, através das redes sociais, eventos e atividades;
4) Criação de camisolas e casacos, respetivos a cada curso de licenciatura.
5) Registo fotográfico dos eventos e atividades promovidos pela AEESSNorteCVP, e partilha dos
mesmos nas redes sociais.

4.7 Departamento de Eventos Académicos
Coordenador: André Alves
Vogal: Sara Gomes
Suplente: Eduarda Rufo
O Departamento de Eventos Académicos tem como propostas:
1) Realização de eventos tais como, Gala de Saúde, Baile de Máscaras, Festa de Natal, entre
outros;
2) Realização de convívios, festas académicas, imposição de insígnias e cartolamento.

4.8 Departamento de Cooperação
Coordenador: Sara Gomes
Vogal: Eduarda Rufo
Suplente: Ivan Rodrigues
O Departamento de Cooperação tem como proposta:
1) Colaboração com empresas externas à Escola.
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5. MCTEC (Movimento EXARP)
Em concordância com a comissão de praxe da Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha
Portuguesa, foram remodelados pontos fulcrais para a continuação da praxe tais como a renovação
do Código de Praxe em conformidade com a Associação de Estudantes da Escola Superior de
Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa. Para tal efeito, foram organizadas várias reuniões e
ficou explicitamente decidido que ambas as partes, Órgãos de Praxe e Associação de Estudantes,
desejavam juntar-se ao movimento exarp para realmente, por fim, entendermos e darmos a
entender a toda a comunidade estudantil o verdadeiro significado da praxe.
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6. Orçamento

Atividades

Despesa

Queima

9.000

Receita
15.000

Noite Branca

700

1.300

Mercado à moda antiga

200

2.500

Gala de Finalistas

-----

1.000

Sweats e trajes

-----

2.280

Cartões de Associado

200

2.000

- Estima-se impressão de 200 cartões (1€/cada);
- Estima-se emissão de 200 cartões (5€/cada)

Publicidade

1.000

-----

Especificações ?
-

Noites Académicas

1.500

3.000

Especificações ?
-

Receção ao Caloiro

-----

Especificações ?
-

Receita Estimada

-----

Total
Total em Cofre

12.600

20% da receita
gerada
pela
comissão de praxe

20.000
33.180

20.580
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7. Praxe
A comunidade praxista organizou um Plano de Atividades Praxista, mantendo as medidas de
segurança impostas (em anexo).
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8. Nota Final

A principal missão da AEESSNorteCVP acentua na interação e união entre os estudantes e a
Escola, sensibilizando-os para a importância dos mesmos e para a melhoria do seu percurso
académico (maior orientação e aprumo). Para o cumprimento destas metas, a AEESSNorteCVP
concebe uma proximidade com cada aluno de forma a que as suas necessidades sejam ouvidas
através do feedback por eles dado, acerca das atividades propostas pela associação. Pretendendose assim, marcar a diferença.
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INTRODUÇÃO
O presente Plano de Atividades Praxistas destina-se aos caloiros do ano letivo
2019/2020 dos cursos de CTeSP e Licenciaturas, da Escola Superior de Saúde Norte
da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSNorteCVP), de Oliveira de Azeméis. Pretende dar
a conhecer as atividades, que ficaram suspensas em 2020, devido à pandemia de
SARS COVID-19. Estas mesmas atividades serão realizadas neste ano de 2021, para
que os caloiros referentes ao ano letivo 2019/2020 possam terminar o seu percurso de
caloiro.

As atividades a realizar com os caloiros do ano letivo 2019/2020 vão decorrer no
período de 19 de abril de 2021 a 23 de abril de 2021, consistindo no Batismo da
caloira Liliana Simões, no Planeamento do Tribunal de Praxe e na Imposição de
Insígnias.
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PLANEAMENTO DO BATISMO
O Batismo será realizado numa data a definir pela Comissão de Praxe em parceria
com a Associação de Estudantes, em que a mesma será anunciada com a devida
antecedência, cumprindo o Código de Praxe. O Batismo da caloira Liliana Simões,
realizar-se-á junto da fonte do jardim municipal de Oliveira de Azeméis, estando
presentes os Órgãos da Praxe, todos os elementos praxistas que assim desejarem
estar presentes, a/o madrinha/padrinho da caloira em questão e qualquer elemento
não praxista que queira assistir ao Batismo.
A Cerimónia do Batismo é iniciada pelo Dux-Veteranorum/Doctoranorum dizendo:” In
Nomen Soleníssima Praxis Declaro Inaugurada esta Soleníssima Cerimónia (…)”. Em
seguida a/o madrinha/padrinho da caloira em questão batiza-a com o líquido destinado
para

esse

efeito.

Esta

Veteranorum/Doctoranorum

cerimónia
disser

“In

solene
Nomen

encerar-se-á
Soleníssima

assim
Praxis

que

Dux-

Cerimonia

Encerrada Est”.

4

PLANEAMENTO DO TRIBUNAL DE PRAXE
O Tribunal de Praxe será realizado numa data e local a definir pela Comissão de
Praxe em parceria com a Associação de Estudantes, em que a mesma será anunciada
com a devida antecedência, cumprindo o Código de Praxe. Este Tribunal de Praxe é
um ato solene, que consiste no julgamento das ações dos caloiros durante o seu
percurso enquanto caloiro na Praxe.

Os elementos presentes nesta Cerimónia Monumental da Praxe serão o Conselho de
Veteranos, Dux e Comissão de Praxe, caloiros, elementos praxistas de todos os anos
(putos, doutores de 3º e 4º ano, veteranos) e enfermeiros que assim desejarem estar
presentes.
Esta Cerimónia inicia-se com o Juiz a proferir as seguintes palavras: “In Nomen
Soleníssima Praxis Audientia Aberta Est”. Após terem sido lidas as sentenças, o Juiz
encerrará a sessão dizendo: “In Nomen Soleníssima Praxis Audientia Encerrada Est”.
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PLANEAMENTO DA IMPOSIÇÃO DE INSÍGNIAS

A Imposição de Insígnias será realizada numa data e local a definir pela Comissão de
Praxe em parceria com a Associação de Estudantes, em que a mesma será anunciada
com a devida antecedência, cumprindo o Código de Praxe. Esta Cerimónia solene,
consiste na subida dos estudantes praxistas na escala hierárquica da Praxe, havendo
a colocação das insígnias pessoais pelos/as padrinhos/madrinhas ou alguém
escolhido para a imposição das mesmas.

Esta Cerimónia inicia-se por ordem Hierárquica da Praxe e termina com a Imposição
de todas as Insígnias.
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PLANEAMENTO DA REUNIÃO DE CASTIGOS E PASSAGEM DE CARGOS

A Reunião de Castigos, bem como a Passagem de Cargos será realizada após a
Imposição de Insígnias. Primeiramente iniciar-se-á a reunião de castigos referente ao
ano letivo 2019/2020, os quais serão anunciados pela Mestre da Forca, Dux e
Conselho de Veteranos. Posteriormente proceder-se-á à Passagem de Cargos, da
seguinte ordem:

1º - O Dux atual passará o seu cargo ao Dux cessante;
2º - O Conselho de Veteranos passará o seu cargo aos novos elementos do Conselho;
3º - A Mestre da Forca passará o seu cargo à Mestre da Forca cessante;
4º - A Comissão de Praxe a exercer funções no ano letivo 2020/2021, será anunciada
a todos os elementos praxistas presentes.
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RECURSOS E CUSTOS

o

Fotocópias para fornecer aos novos estudantes, com uma estimativa de 2000
fotocópias (passaporte do caloiro, questionários individuais do caloiro, e
informações pertinentes acerca de atividades praxistas futuras);

Custo referente ao Tribunal de Praxe:
o

Dado o material necessário para a elaboração do Tribunal de Praxe, o custo é de
40€.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Mês
Dias

abril
19

20

21

22

23

Batismo

Tribunal de Praxe

Imposição de Insígnias

Reunião dos castigos e
Passagem de Cargos
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CONTACTOS

Márcia Trindade (Mestre da Forca): 913311531

Rui Teixeira (Dux Veteranorum): 911105549

Oliveira de Azeméis
Ano letivo 2019/2020
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