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Relatório de autoavaliação institucional - A3ES 

 

A1.1 – Instituição de Ensino Superior 

Escola Superior de Enfermagem do Porto 

A1.1 – Entidade Instituidora 

Escola Superior de Enfermagem do Porto 

A2 – Natureza da Instituição 

Instituição pública não integrada de ensino superior politécnico 

A3 – Informação sobre o processo de autoavaliação (3000 carateres) 

Breve memorando indicando a equipa que produziu o relatório de autoavaliação, a metodologia 

usada, o grau de envolvimento das partes interessadas e os órgãos que aprovaram o relatório. 

 

O processo de autoavaliação Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP) envolveu toda a 

comunidade escolar e teve início formal com a nomeação da Comissão de autoavaliação (CA), 

por despacho do Presidente. 

A CA é constituída por: 

- Prof. Doutor Luís Carvalho – Presidente do Conselho técnico-científico; 

- Prof.ª Doutora Manuela Martins – Coordenadora do Gabinete de Apoio à Qualidade e à 

Avaliação (GAQA); 

- Dr.ª Virgínia Moreira – Administradora da ESEP; 

- Dr. Filipe Pepe Nogueira – Membro do Gabinete de Gestão de Cursos (GGC); 

- Fábio José Alves Teixeira – Presidente da Associação de Estudantes. 

Este processo de autoavaliação constituiu-se como um processo contínuo, por meio do qual foi 

possível analisar coletivamente a realidade da ESEP, sistematizando informações e identificando 

pontos fracos, bem como pontos fortes e potencialidades, estabelecendo estratégias de 

superação de problemas, com a finalidade de melhor cumprir a missão e as atribuições da 

Escola. 

A CA analisou todo o guião de autoavaliação e envolveu cada um dos setores da Escola no seu 

preenchimento, de acordo com as competências atribuídas a cada um. 

A especificidade da ESEP implicou a tomada de algumas decisões para o preenchimento do guião 

de autoavaliação. O facto de a ESEP ser uma instituição monodisciplinar, sem unidades 

orgânicas, levou a que só se preenchessem os campos respeitantes à unidade orgânica quando 

o respetivo conteúdo não constava da informação relativa à instituição.  
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Quanto às fichas curriculares dos docentes, foi gerado um link que foi enviado a cada um dos 

docentes que assumiu o respetivo preenchimento e submissão. 

O relatório foi elaborado até ao início de junho de 2017 e colocado em discussão pública. Depois 

de incorporados os contributos, foi aprovado pelo Conselho de Gestão e submetido na 

plataforma da A3ES.  

 

A4 – Memória Histórica (6000 carateres)  

A ESEP é uma instituição de ensino superior politécnico não integrada, dedicada ao ensino da 

enfermagem pré e pós-graduado. Em funcionamento desde 1 de janeiro de 2007, resultou da 

fusão de três instituições de ensino superior público de enfermagem no Porto: as escolas 

superiores de enfermagem de D. Ana Guedes, Cidade do Porto e São João. 

A origem longínqua da ESEP ao serviço do ensino de enfermagem remonta a 15 de junho de 

1896, quando foi criado o Curso de Enfermeiros do Hospital Geral de Santo António. Este dia foi 

adotado como o dia da ESEP e o funcionamento deste curso, ligado ao Hospital Geral de Santo 

António / Misericórdia do Porto, faz da ESEP uma das primeiras escolas de enfermagem do país. 

Acompanhando a evolução técnica e assistencial que se registou a meio do século XX, em 1954, 

foi criada a primeira escola de enfermagem pública do Porto. Mais recentemente, em 1983, 

entrou em funcionamento uma nova escola vocacionada para a formação especializada de 

enfermeiros. 

A ESEP funde os percursos destas três escolas, aproveitando o que de melhor cada uma teve 

para construir uma escola inovadora, aberta à comunidade, que é hoje uma referência no ensino 

e na investigação em Enfermagem. 

 

A5 – Missão da Instituição (3000 carateres) 

A ESEP tem por missão proporcionar ciclos de estudos, bem como outros programas de 

formação, orientados para o desenvolvimento de competências no domínio da Enfermagem.  

Paralelamente, a ESEP tem também por missão promover investigação e programas de 

desenvolvimento geradores, quer de novo conhecimento disciplinar, quer de inovação em 

saúde. Neste sentido, na procura da máxima efetividade na sua ação, a ESEP promove 

estrategicamente a sua articulação com outras organizações e redes nacionais e internacionais. 

 

A6 - Projeto educativo, científico e cultural (6000 carateres) 

Descrição do projeto educativo, científico e cultural da Instituição e demonstração da sua 

coerência com a missão e a natureza politécnica da Instituição.  
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A ESEP, de acordo com os seus estatutos e em conformidade com a legislação em vigor, 

identifica-se como uma instituição pública não integrada de ensino superior politécnico, com 

elementos distintivos no plano nacional e internacional, ao nível da excelência da formação de 

enfermeiros e da criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, 

através da articulação do estudo, do ensino e da investigação. 

A ESEP desenvolve o seu projeto educativo e científico centrado no ensino de enfermagem, na 

formação de profissionais altamente qualificados na prestação e gestão de cuidados de 

enfermagem gerais e especializados.  

O projeto educativo e científico da ESEP determina a organização e funcionamento dos cursos 

existentes, colocando o enfoque em três aspetos: inovação conceptual; princípios pedagógicos 

e didáticos – da tradição para a inovação, suportada pela teoria de enfermagem e pela evidência 

gerada pela investigação; e, novas necessidades em saúde dos cidadãos. 

A inovação concetual evidenciada no projeto educativo reforça a conceção de uma Enfermagem 

mais significativa para as pessoas, em termos de disciplina científica e campo do conhecimento, 

que é progressivamente aprofundada e monitorizada ao longo dos cursos, promovendo o 

desenvolvimento profissional mais consentâneo com as novas necessidades de cuidados de 

enfermagem das pessoas e comunidades. 

O projeto educativo e científico influencia a organização curricular dos cursos, em especial do 

CLE, destacando-se os seguintes objetivos: 

- Reforçar a progressividade dos objetivos educacionais para a complexidade, pela separação 

objetiva entra as unidades curriculares do ensino teórico, teórico-prático e prático, por um lado, 

e o ensino clínico por outro; 

- Privilegiar espaços para o entendimento dos estudantes sobre os valores que fundamentam a 

organização e o desenvolvimento curricular (valorização semelhante de momentos de ensino 

clínico hospitalar e comunitário; práticas pedagógicas que valorizam a auto-aprendizagem; a 

importância de disciplinas teóricas da área das ciências humanas, sociais e psicológicas para 

fundamentar o desenvolvimento de competências do Enfermeiro); 

- Criar espaços para o desenvolvimento de estratégias de informação e reflexão com os 

estudantes no sentido de os envolver nos princípios valorizados na organização e 

desenvolvimento do curso. 

Os contextos da prática de cuidados de saúde de grande complexidade exigem que a preparação 

dos enfermeiros consolide o conhecimento que permite dar resposta à natureza do cuidado de 

enfermagem. Neste contexto, o projeto educativo da ESEP procura capacitar os seus estudantes 
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para a realidade social com que se deparam os enfermeiros, para o desenvolvimento de 

competências que permitam uma tomada de decisão autónoma, reflexiva e baseada na mais 

atualizada evidência empírica. 

Neste sentido, a investigação desenvolvida é realizada no contexto da Unidade de Investigação 

da Escola Superior de Enfermagem do Porto (UNIESEP), do Centro de Investigação em 

Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) e do Centro de Investigação e Desenvolvimento de 

Sistemas de Informação em Enfermagem (CIDESI).  

O projeto educativo, científico e cultural da ESEP está alinhado com o Plano Estratégico da ESEP, 

e ganha visibilidade, de forma particularmente evidente, em alguns dos eixos daquele plano. 

Um dos eixos estruturantes da estratégia da ESEP destaca a necessidade de “Consolidar um 

modelo de Enfermagem mais significativo para as pessoas (os clientes dos cuidados)”, num 

quadro em que a ESEP se assume como uma escola de referência e o ensino da Enfermagem se 

foca no desenvolvimento de competências profissionais centradas nas respostas das pessoas 

aos processos de transição. O projeto educativo da ESEP, transposto para todos os cursos em 

funcionamento, pretende evidenciar uma linha de continuidade que promove o 

desenvolvimento do conhecimento em Enfermagem. 

Na ESEP impera a ideia de “Construir uma cultura-de-aprender, promotora do desenvolvimento 

profissional e pessoal”, procurando valorizar o desenvolvimento de competências transversais 

de toda a comunidade escolar. A ESEP pretende ser uma escola onde, num ambiente 

qualificante dirigido à aquisição de competências, se aprende a aprender, num contexto que 

envolve não só os estudantes, mas docentes e outros trabalhadores, bem como os serviços, os 

órgãos de gestão − a escola no seu todo.  

“Garantir a sustentabilidade da Escola nas suas vertentes económica, social e ambiental” é outro 

dos eixos estruturantes da escola que traduz a preocupação da ESEP com uma formação sólida 

que acompanhe a preparação de cidadãos conscientes da sua responsabilidade social, 

motivados para intervir. Destaca-se a preocupação permanente com o impacto da sua atividade 

no ambiente, nomeadamente através da criação, na comunidade escolar, de uma cultura de 

preocupação com o ambiente que sirva de modelo aos estudantes que chegam à 

Escola.  crescente redução de papel na gestão de processos.  

A ESEP também tem procurado afirmar-se como “uma referência em termos da relevância do 

conhecimento produzido e da pertinência da oferta formativa”. Neste contexto, a ESEP procura 

ter uma oferta diferenciada de formação, de prestação de serviços e de consultadoria que, 

garantindo elevados níveis de rigor, exigência e qualidade, vá de encontro às necessidades e às 

expectativas dos seus públicos-alvo. 
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A ESEP também estimula a participação dos estudantes em toda a vida académica e em muitos 

dos momentos de decisão. Neste quadro, para do envolvimento e da estreita colaboração com 

a Associação de estudantes, apoia a ação de grupos formais nas áreas cultural e recreativa, que 

são transversais a toda a comunidade escolar, mas que envolvem de forma determinante os 

estudantes, de que se destacam, a título de exemplo: o grupo ESEP Solidária; o grupo de teatro; 

o GAEP (Grupo Académico Enfermagem Porto); o grupo de fados; as tunas masculina e feminina. 

 

A7.1 - Órgãos de governo (6000 carateres) 

Indicação dos órgãos de governo da Instituição e das suas Unidades Orgânicas.  

 

Nos termos dos Estatutos da ESEP, são órgãos de: 

O conselho geral (CGeral); 

O presidente; 

O conselho de gestão (CGestão); 

O conselho técnico-científico (CTC);  

O Conselho pedagógico (CP); 

O conselho consultivo (CC). 

O conselho geral é composto por dezassete membros. Para além de cinco personalidades 

externas de reconhecido mérito com conhecimentos e experiência relevante para a ESEP, 

integram este conselho nove membros eleitos por professores e investigadores, dois membros 

eleitos pelos estudantes e um membro eleito pelo pessoal não docente e não investigador. Os 

diferentes membros do conselho geral, por imperativo estatutário, não representam grupos 

nem interesses sectoriais e são independentes no exercício das suas funções, cabendo-lhes, 

entre outras atribuições: eleger o Presidente da ESEP; nomear o provedor do estudante, 

precedendo consulta da associação de estudantes; proceder à Revisão dos Estatutos; aprovar 

os planos estratégicos; aprovar planos e relatórios de atividades; fixar propinas; propor a 

criação, alteração, suspensão, ou extinção de cursos conferentes de grau.  

O presidente da ESEP é eleito pelo conselho geral e a sua eleição é homologada pelo Ministro 

da tutela. O presidente é o órgão de condução da política, que dirige e representa a ESEP, 

incumbindo-lhe, designadamente: a elaboração do plano estratégico e do plano e relatório 

anuais de atividades; a aprovação da criação, alteração, suspensão, ou extinção de cursos; a  

aprovação de regulamentos; a emissão de cartas de curso e diplomas; a criação, alteração e 

extinção de serviços; a homologação da distribuição do serviço docente. 
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O conselho técnico-científico (CTC) é constituído por doze representantes dos professores e 

investigadores de carreira e um representante dos restantes docentes. Compete ao CTC, 

nomeadamente: aprovar as áreas de formação e as especialidades em que a ESEP confere o grau 

de licenciado e mestre; propor ou pronunciar -se sobre a contratação, renovação e rescisão dos 

contratos do pessoal docente; definir critérios de atribuição e deliberar sobre a distribuição do 

serviço docente; aprovar os planos de estudos dos ciclos de estudos ministrados; creditar nos 

ciclos de estudo da ESEP a formação realizada no âmbito de outros ciclos de estudos superiores; 

conceder equivalências de habilitações estrangeiras de nível superior. 

O Conselho Pedagógico (CP) é um órgão paritário composto por seis representantes dos 

professores e seis representantes dos estudantes. Entre outras atribuições, compete a este 

conselho: aprovar o regulamento de avaliação de conhecimentos dos estudantes; apreciar as 

queixas relativas a falhas pedagógicas, e propor as providências necessárias; promover a 

realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico da ESEP e a sua análise e 

divulgação; promover, em colaboração com os outros órgãos da ESEP atividades 

culturais, de animação e formação pedagógica; promover medidas de discriminação positiva aos 

estudantes com necessidades especiais. 

Para além destes órgãos em que os membros são eleitos, existem mais dois cujos membros são 

designados por inerência dos cargos e funções que ocupam: o conselho de gestão e o conselho 

consultivo. 

O conselho de gestão é presidido pelo presidente, integrando também os vice-presidentes e o 

administrador. Em termos gerais, compete a este órgão a condução da gestão administrativa, 

patrimonial e financeira da ESEP, bem como a gestão dos recursos humanos. Já o conselho 

consultivo integra o presidente, que preside, os presidentes do conselho geral, do conselho 

técnico-científico, do conselho pedagógico, da associação de estudantes e, ainda, o 

administrador e o provedor do estudante. Sendo de natureza consultiva, pronuncia-se sobre 

todas as questões de interesse para a ESEP que lhe sejam submetidas à apreciação pelo 

presidente ou por qualquer um dos seus membros. 

 

A7.2 - Adequação Órgãos de governo (3000 carateres) -  

Demonstração de que é assegurada a autonomia científica e pedagógica da Instituição e de que 

há participação de docentes, investigadores e estudantes no governo da Instituição.  

 

A autonomia científica e pedagógica da ESEP está, não só, legalmente consagrada, como, 

estatutariamente garantida. Na realidade, a ESEP tem, “no âmbito da sua autonomia científica, 
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capacidade de definir, programar e executar a investigação e demais atividades científicas, sem 

prejuízo dos critérios e procedimentos de financiamento público da investigação” (Artigo 11.º 

dos Estatutos) e “no âmbito da sua autonomia pedagógica, tem capacidade para elaborar os 

planos de estudos, definir o objeto das unidades curriculares, definir os métodos de ensino, 

afetar os recursos e escolher os processos de avaliação de conhecimentos, gozando os 

professores e estudantes de liberdade intelectual nos processos de ensino e aprendizagem” 

(Artigo 11.º dos Estatutos). 

Estas autonomias, que se constituem como um reduto de que a ESEP não abdica, tem tradução 

em diferentes regulamentos e disposições internas consultáveis em http://www.esenf.pt/pt/a-

esep/instrumentos-gestao/regulamentos/ 

A participação dos diferentes atores da comunidade escolar no governo da ESEP está, desde 

logo, estatutariamente assegurada pela sua participação nos diferentes órgãos de gestão, a que 

acresce o facto de ser o respetivo corpo a eleger os membros que os integram. Se a totalidade 

dos membros do CTC são eleitos por um colégio que integra apenas docentes e investigadores 

(o que desde logo assegura uma vasta autonomia técnica e científica) às decisões deste órgão, 

já as questões de natureza pedagógica são decididas num órgão paritário que integra o mesmo 

número (seis) de docentes e estudantes.  

Estes dois conselhos exercem as competências estatutariamente definidas, com total 

autonomia, e funcionam tendo por base os regulamentos internos aprovados pelo respetivo 

conselho. Articulam-se entre si e diretamente com o Presidente e demais órgãos de gestão. 

Por outro lado, no modelo matricial que caracteriza a organização interna da ESEP, todos os 

docentes/investigadores integram uma das cinco unidades científico-pedagógica (UCP), sendo 

cada uma delas coordenada por um professor com o grau de Doutor. Cabe a cada uma delas a 

criação e a divulgação da ciência e da tecnologia produzidas no domínio do conhecimento específico 

da UCP. Docentes e estudantes integram ainda o CGeral e o Conselho Consultivo. Acresce que 

os estudantes dispõem, para além da participação nos órgãos de gestão já referidos, de um 

Provedor (designado pelo CGeral, ouvida a Associação de estudantes) e de uma Associação de 

estudantes a funcionar, regularmente, em instalações próprias no interior da escola, desde a 

criação da ESEP. Importa ainda salientar que o Presidente, bem como os presidentes do CTC e 

CP, reúne regularmente com a direção da AE, por iniciativa do próprio ou a pedido da AE. 
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A7.3.2 -Breve descrição do sistema, não sendo certificado pela A3ES  (9000 carateres) 

 

Breve apresentação do sistema e indicação do seu estado de desenvolvimento face aos 

referenciais da A3ES para os sistemas internos de garantia da qualidade.  

 

A ESEP está a concluir a implementação de um sistema de gestão da qualidade (SGQ).  

A gestão da qualidade está enquadrada, no contexto organizativo, como um projeto da ESEP – 

o Gabinete de apoio à qualidade e à avaliação (GAQA).  

O SGQ é desenvolvido por uma equipa constituída por um coordenador, designado como diretor 

da qualidade, na pessoa de uma vice-presidente, um gestor da qualidade e um técnico 

contratado. Integra, ainda, um grupo dinamizador da qualidade (7 elementos) e um conjunto de 

auditores internos (17 elementos). É de salientar que todo o trabalho desenvolvido tem um forte 

empenhamento da gestão de topo e um grande envolvimento dos trabalhadores. 

A documentação do SGQ foi publicitada no site da ESEP em 2016 e submetida a um período de 

discussão pública. Neste período houve uma participação ativa dos trabalhadores com a 

apresentação de muitas sugestões de melhoria. Após o término deste período, efetuaram-se as 

necessárias alterações e procedeu-se à respetiva aprovação da documentação. Prevê-se que 

2017 seja o ano da consolidação da implementação do SGQ. 

A documentação do sistema de gestão da qualidade (SGQ) está estruturada em: Manual de 

gestão da qualidade (MGQ); Procedimentos gerais (PG); Procedimentos operativos (PO); 

Instruções de trabalho (IT); Manuais de trabalho e Modelos. 

A estrutura centra-se nos processos que sustentam o desenvolvimento da escola dando lugar a 

procedimentos gerais (13) e operativos (17). Deles decorrem instruções de trabalho (12), 

manuais (3) e modelos (151).  

Os objetivos que suportam o desenvolvimento do sistema estão organizados de acordo com os 

procedimentos gerais: 

Objetivos PG12: 

. Definir o comprometimento da gestão face aos requisitos do cliente, à política da qualidade, 

objetivos da qualidade, planeamento do SGQ, responsabilidades, autoridades, bem como a sua 

divulgação em toda a organização; 

. Definir e documentar o perfil de competências e respetivas responsabilidades dos diversos 

intervenientes, 

. Definir a metodologia para a revisão periódica do SGQ. 
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Implementação 

. Política da qualidade aprovada e publicitada no site no MGQ e em sistema da qualidade; 

. Ações de sensibilização efetuadas, em 2016: 87 a docentes e 33 a não docentes; 

. Indicadores definidos por processo - O Mapa de objetivos  

. As responsabilidades dos diferentes órgãos e serviços estão documentadas no MOD.26 

(descrição de funções). 

. As formas de assegurar a integridade académica e a vigilância académica estão documentadas 

na IT3, no regulamento geral de frequência-avaliação e no plano de gestão de riscos de 

corrupção e infrações conexas. 

Referencial 2 

Objetivo PO1: 

Garantir os mecanismos necessários à criação, à alteração, à suspensão ou à extinção de cursos. 

Implementação a partir do PO1 aprovado e publicitado. 

Referencial 3 

Objetivos PG1: 

Garantir a criação, alteração, suspensão e extinção de cursos; 

Definir a organização das atividades de ensino desenvolvidas pelos docentes; 

Assegurar a conciliação entre a autonomia científico pedagógica do docente com os conteúdos 

inerentes aos planos de estudo tendo em vista a normalização do processo de ensino 

aprendizagem; 

Garantir condições de avaliação do processo de ensino aprendizagem. 

Objetivo PO2: 

Garantir o planeamento, preparação e o funcionamento anual dos cursos. 

Objetivo PO3: 

Garantir o funcionamento anual das unidades curriculares. 

Objetivo PG13: 

Definir as responsabilidades e a documentação necessárias à implementação e tratamento do 

controlo de não conformidades (internas e reclamações) e a satisfação de clientes. 

Implementação a partir dos PG1, PO2, PO3, PG13 aprovados e publicitados. 

Referencial 4 

Objetivos PG5: 

Aplicar os princípios e regras para a candidatura, inscrição, matrícula, frequência e emissão da 

certidão de registo; 

Garantir as atividades administrativas que suportam o percurso académico dos estudantes; 
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Prestar apoio e acompanhamento psicológico durante o percurso académico; 

Prestar apoio social ao estudante; 

Encaminhar o estudante para a vida ativa; 

Monitorizar a empregabilidade após a conclusão do curso. 

Objetivos PO12: 

Garantir o acesso do serviço de consultas psicológicas a todos os estudantes; 

Proporcionar a divulgação das ofertas de emprego que a ESEP venha a ter conhecimento e cujo 

serviço seja solicitado. 

Implementação a partir dos PG5 e PO12 aprovados e publicitados; PO13 encontra-se em 

revisão. 

Referencial 5 

A ESEP está a rever o PO2 incluindo a metodologia descrita na norma de serviço n.º 2016/03 − 

Formalização dos processos de avaliação dos cursos em funcionamento na ESEP, de modo a 

garantir a monitorização, avaliação e revisão dos cursos. 

Implementação a partir do PO2 encontra-se em revisão. 

Referencial 6  

Objetivo PG2: 

Organizar internamente o modo de proceder relativamente à aprovação, execução e reporte de 

projetos de investigação. 

Implementação a partir do PG2 aprovado e publicitado. 

Referencial 7 

Objetivos PG.03: 

Assegurar a organização dos serviços externos desenvolvidos por docentes; 

Assegurar o cumprimento do regulamento interno para a realização de atividades de formação 

e serviços externos; 

Organizar eventos; 

Organizar as condições para a requisição de atividades e para a cedência, arrendamento e 

aluguer dos espaços físicos e de equipamentos. 

Implementação a partir do PG3 aprovado e publicitado. 

Referencial 8 

Objetivos PG4: 

Estabelecer os acordos interinstitucionais com instituições de ensino superior; 

Assegurar, avaliar e melhorar as atividades de cada programa nacional e/ou internacional; 

Assegurar a gestão financeira dos programas de mobilidade; 
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Desenvolver as atividades promotoras da mobilidade; 

Assegurar, avaliar e melhorar as atividades das visitas institucionais. 

Implementação a partir do PG4, PO14 e PO15 aprovados e publicitados. 

Referencial 9 

PG6, PO4 e PO5 encontram-se em elaboração. 

Referencial 10 

Objetivos PG9 definir: 

Garantir a gestão das infraestruturas, equipamentos e veículos; 

Garantir as regras para o controlo, manutenção e identificação das infraestruturas, 

equipamentos e veículos. 

Objetivo PO.17 

Garantir que as infraestruturas, equipamentos e materiais estejam em condições de utilização. 

Implementação a partir do PG9 e PO17 aprovados e publicitados; 

São realizados dois inquéritos aos estudantes e tratados os respetivos dados; um, em que se 

recolhe informação relativa aos recursos e, outro, para apreciação dos serviços. 

Referencial 11 

Objetivo PG12: 

Definir a metodologia para a revisão periódica do SGQ. 

Objetivos PG13: 

Definir a metodologia, as responsabilidades e a documentação necessárias à: 

Implementação e tratamento da satisfação de clientes; 

Implementação e tratamento das sugestões de melhoria; 

Realização de auditorias internas. 

Implementação a partir do PG12 e PG13 aprovados e publicitados. 

Referencial 12 

Informação disponibilizada no site da ESEP. 

Referencial 13 ainda não se encontra implementado. 

 

A8.1 - Procura e acesso  

 

Indicação das políticas institucionais de promoção do recrutamento de novos estudantes, 

incluindo a admissão de maiores de 23 anos e de estudantes dos TeSP e o alargamento da base 

regional de recrutamento. (9000 carateres) 
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A ESEP tem vindo a adotar uma política “comedida” de promoção do recrutamento de novos 

estudantes para o curso de enfermagem. De facto, sendo uma escola pública, está condicionada 

pelo plafond do orçamento de Estado que lhe é atribuído. Desde a sua criação, este plafond tem 

vindo a ser fixado com base no histórico do ano anterior. Como as despesas obrigatórias com 

pessoal aumentaram (por exemplo, CGA) sem reforço do plafond, foram as aposentações que 

permitiram o necessário equilíbrio orçamental, o que, por si só significa limita a disponibilidade 

de docentes e outros trabalhadores, para o aumento da oferta formativa.  

Por outro lado, a procura do curso de enfermagem da ESEP é tradicionalmente elevada. Entre 

2012/2013 e 2016/2017 houve uma média de 1105 candidatos, muito superior à oferta (270 

vagas). A percentagem média de candidatos com escolha na primeira opção foi de 37,5%.  

Apesar de algumas exceções pontuais, a nota de ingresso de referência foi a mais elevada entre 

todas as instituições em que se leciona o curso de enfermagem. 

Assim, têm-se mantido as 270 vagas para o concurso nacional de acesso (CNA), apesar de um 

ligeiro incremento das vagas para os restantes concursos – ainda aquém dos limites legais 

possíveis – (14 vagas para o concurso para maiores de 23 anos, 5 vagas para titulares de cursos 

superiores e 25 vagas para concursos de mudança de par instituição/curso), o que perfaz 314 

vagas, ocupadas, salvo pontuais exceções, na sua totalidade. 

Neste quadro, em que o número de estudantes do curso de enfermagem se mantém 

relativamente estável, a ESEP, no quadro do seu desenvolvimento estratégico, apostou, 

sobretudo no incremento da formação pós-graduada (mestrados e CPLEE), procurando manter 

um número de estudantes na ordem dos 1500, com uma relação de um estudante de pós-

graduação por cada estudante do curso de enfermagem. Para o efeito, a ESEP tem 

disponibilizado, anualmente, cerca de 270 vagas para cursos de mestrado e CPLEE, a que 

acrescem, ainda, algumas dezenas de vagas para cursos de pós-graduação e para a frequência 

de unidades curriculares isoladas (UCI). Numa retrospetiva dos últimos 5 anos, a procura dos 

cursos de segundo ciclo tem-se mantido elevada verificando-se taxas de ocupação de 81% para 

os mestrados e de 96% para as Pós-licenciaturas.    

No âmbito da promoção do curso de enfermagem, em coerência com as opções tomadas, a 

escola mantém uma presença continuada junto dos estudantes do ensino secundário, por 

exemplo através da ESEP Júnior (em parceria com a Universidade do Porto) e da participação 

em “feiras de emprego” e outras iniciativas das escolas secundárias. Estas ações decorrem 

sobretudo no distrito do Porto, não se procurando, intencionalmente, alargar as mesmas a 

outros distritos (todos eles com instituições públicas que lecionam o curso de enfermagem).   
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Já no âmbito da formação pós-graduada, a ESEP tem vindo a intensificar as ações de divulgação, 

nomeadamente com recurso a ações presenciais de promoção em eventos científicos, 

participação nas redes sociais e fóruns na Internet e a publicidade paga em sites da área de 

enfermagem. Ao contrário do que acontece na formação inicial, as ações de promoção do 

recrutamento têm abrangido, para além do distrito do Porto, outras regiões em que a procura 

é elevada e a oferta escassa, como a região autónoma dos Açores e o norte de Espanha.  

Naturalmente, todos os editais de abertura de concursos são divulgados através da página 

institucional e através das redes sociais.    

Sendo a ESEP uma escola dirigida à formação de enfermeiros e tendo uma ocupação 

sobreponível à capacidade de formação, não se revela necessário, nem estrategicamente útil, a 

diversificação da oferta para outras formações que não sejam de enfermagem.   

 

A8.2 - Sucesso escolar (6000 carateres)  

 

Análise dos resultados do ensino em termos de sucesso escolar (prossecução dos objetivos de 

aprendizagem, taxas de progressão, retenção e abandono, tempo médio de conclusão do curso) 

e indicação da estratégia para promover esse sucesso e a integração dos estudantes.  

 

Para a apreciação da prossecução dos objetivos de aprendizagem nos diferentes cursos, tomou-

se por exemplo as classificações finais das unidades curriculares a que os estudantes obtiveram 

aproveitamento. Tendo por referência os dados referentes ao ano letivo 2015/2016 − mas sem 

variações importantes em relação aos anos anteriores − a média global das classificações finais 

das UC´s de todos os cursos em funcionamento na ESEP é elevada (15,6 valores). O curso de 

enfermagem tem a média das classificações finais das UC’s mais baixa com 14,2 valores, 

enquanto nos cursos de mestrado e nos CPLEE se encontram as médias mais elevadas. A seguir 

apresentam-se as médias das classificações finais das UC’s dos diferentes cursos, bem como o 

perfil dos diplomados quanto ao tempo de conclusão). 

CLE – 14,16 valores; 256 diplomados: 219 em N(=4); 41 em N+1; 8 em N+2; 3 em N+3; e, 1 em 

N+5);Tempo médio de conclusão (TMC): 4,2 anos. 

CPGGSE – 15,30 valores; 40 diplomados em N(=1); TMC: 1 ano. 

CPGSCE – 15,88 valores; 6 diplomados em N(=1); TMC: 1 ano. 

CPGSIE – 15,68 valores; 7 diplomados em N(=1); TMC: 1 ano. 

CPLEEC – 16,47 valores; 22 diplomados: 18 em N(=1) e 4 em N+1);TMC: 1,12 anos. 

CPLEEMC – 15,13 valores; 30 diplomados em N(=1);TMC: 1 ano. 
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CPLEER – 15,53 valores; 20 diplomados em N(=1); TMC: 1 ano. 

CPLEESIP – 15,62 valores; 33 diplomados: 29 em N(=1) e 4 em N+1); TMC: 1,12 anos. 

CPLEESMO – 15,04 valores; 16 diplomados em N(=2); TMC: 2 anos. 

CPLEESMP – 16,61 valores; 31 diplomados em N(=1); TMC: 1,06 anos. 

MDCSE – 15,93 valores; 5 diplomados das quais 1 em N(=2); 4 em N+1; e, 1 em N+2);TMC: 3 

anos. 

MEC – 15,28 valores; 1 diplomado em N(=2)+2; TMC: 4 anos. 

MEMC – 15,03 valores; 4 diplomados: 2 em N(=2)+1; 1 em N+2; e, 1 em N+3;TMC: 3,75 anos. 

MER – 15,31 valores;2 diplomados: 1 em N(=2) e 1 em N+1;TMC: 2,5 anos. 

MESIP – 16 valores; 1 diplomado em N(=2)+1; TMC: 3 anos. 

MESMO – 15,44 valores; 4 diplomados: 2 em N(=2), 1 em N+3; e, 1 em N+4; TMC: 4 anos. 

MESMP – 15,91 valores; 2 diplomados: 1 em N(=2) e 1 em N+1; TMC: 2,5 anos. 

MSCE – 15,37 valores; 4 diplomados em N(=2)+1; TMC: 3 anos  

MSIE – 17,00 valores; 1 diplomados em N(=2)+3; TMC: 5 anos 

Em termos globais, no ano letivo 2015/2016, concluíram com sucesso a respetiva formação 504 

estudantes. Dos 504 diplomados, 276 são do primeiro ciclo e 228 do segundo ciclo. Estes 

números traduzem um aumento de 12% em relação ao ano anterior (452 em 2014/2015).  

No caso particular do curso de licenciatura, o sucesso escolar é elevado, independentemente do 

indicador utilizado. Se se considerar “Nº de estudantes que concluíram tendo ingressado em N-

4  / Nº de estudantes que concluíram em N” o sucesso escolar é de 70%. Já se se considerar “nº 

de estudantes que concluíram em 2015_16/ nº médio de ingressos dos últimos 5 anos” o 

sucesso é de 87%. 

Quanto ao abandono, ainda em relação ao ano letivo 2015/2016, apresentam-se alguns dados 

relativos aos estudantes do curso de enfermagem e do conjunto dos cursos de mestrado. Para 

o efeito considerou-se «abandono» todos os casos de estudante de um curso num determinado 

ano letivo, que estando matriculado nesse ano letivo, nesse curso, não o concluíram, nem 

renovaram a matrícula no ano letivo seguinte. 

A percentagem de alunos que abandonou o curso de Enfermagem é relativamente baixa (5,2%), 

sendo que número de abandonos diminui à medida que o curso evolui (1.º Ano – 30; 2.º Ano – 

15; 3.º Ano – 9; 4.º Ano – 7). Se o número total de abandonos (61) diminuiu em relação ao ano 

letivo anterior (82), já a distribuição por ano letivo, mantém a tendência dos anos anteriores, de 

se centrar essencialmente no primeiro e segundo anos do curso, o que poderá ter como 

explicação as elevadas notas de ingresso e a procura de outros cursos por parte de alguns desses 

estudantes. 
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No conjunto dos mestrados, a percentagem de estudantes que abandonou o curso foi 

relativamente elevada (25,5%), tendo abandonado no 1.º Ano – 26 estudantes e no 2.º Ano – 

47. Estes valores, em particular no final do primeiro ano, devem-se ao facto de um número 

significativo destes estudantes optar pela matrícula no CPLEE (para efeitos de atribuição do 

título de enfermeiro especialista). 

As medidas em uso na ESEP, tendo em vista a promoção do sucesso escolar assentam em quatro 

eixos: 

A “Semana zero”, que já se realiza desde 2011, decorre na semana que antecede o início das 

atividades letivas de todos os estudantes do 1.º ano do CE. Tem como objetivo facilitar a 

integração dos novos estudantes, dando a conhecer o curso e o seu funcionamento, assim como 

os espaços físicos e os serviços disponíveis. Durante esta semana, são realizadas workshops, com 

dinâmicas de grupo, centradas na transição para o ensino superior e na integração na ESEP.  

Porque a ESEP acredita que há “em cada estudante, uma oportunidade de sucesso”, iniciou em 

2014 um projeto centrado no sucesso académico, que tem sido desenvolvido pelo Conselho 

Pedagógico, em colaboração com o coordenador do curso. Desde então, um painel de 

indicadores é usado, semestralmente, no sentido de monitorizar o sucesso académico. Deste 

painel destacam-se os indicadores, por UC: Taxa de aprovados/avaliados e Taxa de 

avaliados/inscritos. 

A partir de 2014, formalizou-se o momento de orientação dos estudantes que, não tendo 

concluído todos os ECTS a que estavam inscritos, se desviam do plano indicativo. Após a 

conclusão das atividades letivas é agendado um dia em que os estudantes nas circunstâncias 

acima referidas são, se assim o entenderem, orientados pelo Coordenador do curso e pelo 

Presidente do Conselho Pedagógico, com o intuito de desenhar um plano (individual) que 

melhor sirva os interesses de cada estudante, no quadro dos aspetos regulamentares de 

funcionamento do curso. 

A consecução do projeto relativo ao sucesso académico conduziu à criação, no ano letivo 

2016/2017, sob proposta do Conselho Pedagógico, do Observatório do Sucesso Académico. 

 

A8.3 - Ligação à Investigação orientada (3000 carateres) 

 

Indicação das estratégias adotadas para assegurar o contacto dos estudantes com a 

investigação orientada desde os primeiros anos, exemplificando com medidas concretas 

tomadas.  
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Desde o 1.º ano do Curso de Enfermagem (grau de licenciado), os estudantes são socializados 

com a investigação, nomeadamente através da unidade curricular Introdução à investigação, de 

cujos conteúdos programáticos fazem parte, por exemplo: etapas de um processo de 

investigação; metodologias em investigação; técnicas e instrumentos de recolha e de análise de 

dados; e, análise do relatório de investigação.  

A pesquisa em bases de dados é também incentivada desde o início do curso e a procura de 

evidência, para suportar a tomada da decisão e para basear prática, é uma exigência constante 

ao longo do curso, quer em contexto teórico, quer na prática clínica. 

Os estudantes do curso de Enfermagem têm, também, a possibilidade de participar em projetos 

de investigação da ESEP. Na verdade, todos os projetos submetidos pela ESEP no âmbito da 

candidatura COMPETE 2020, envolvem a participação ativa dos estudantes, nomeadamente: 

- PIPC: Plataforma Interativa de Introdução à Prática Clínica de Enfermagem 

- SAFECARE: Supervisão Clínica para a segurança e qualidade dos cuidados  

- ECare-COPD: Promoção da autogestão na DPOC: Programa formativo  

- EpiDAC: Famílias que integram pessoas dependentes no autocuidado: estudo exploratório de 

base populacional na região do Norte  

- PROMiSE: Plataforma de Registo Prospetivo de Estudos de Medida em Saúde 

A realização de um projeto de investigação é um requisito dos estudantes de mestrado. As 

unidades curriculares do “tronco comum” dos cursos de mestrado incluem: Prática Baseada na 

Evidência; Investigação em Enfermagem; Metodologia Quantitativa de Análise de Dados; 

Metodologia Qualitativa de Análise de Dados; e, Dissertação. 

Sempre que possível, os projetos de investigação integram-se em projetos mais amplos, em 

desenvolvimento na UNIESEP de que são exemplos as dissertações: 

- “Trabalho de parto: dos diagnósticos às intervenções. Contribuição para a definição de um 

modelo clínico de dados”, Dissertação de Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e 

Obstetrícia, integrada no estudo Conceção de cuidados de enfermagem: modelos clínicos de 

dados e sistemas de informação;  

- “Promoção da saúde na família: traçando o perfil da atividade física nos adolescentes da 

comunidade escolar do Concelho de Vila Nova de Famalicão”, Dissertação de Mestrado em 

Enfermagem de Reabilitação) integrada no estudo Promoção da saúde da família ao longo do 

ciclo de vida e transições: comportamentos sociais dos Adolescentes;  

- “Avaliar a eficácia de um programa promotor de saúde mental positiva”, Dissertação de 

Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, integrada no estudo Promoção da 

saúde mental - saúde mental positiva;  
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- “Avaliação do Risco de Queda - Contributos para a Implementação da Supervisão Clínica em 

Enfermagem”, Dissertação de Mestrado em Supervisão Clínica em Enfermagem, integrada no 

estudo Supervisão clínica para a segurança e qualidade dos cuidados. 

 

A8.4 - Inserção dos diplomados no mercado de trabalho (6000 carateres) 

 

Indicação das políticas institucionais de apoio à inserção dos diplomados no mercado de 

trabalho. Análise da empregabilidade dos diplomados e da sua evolução. Demonstração de que 

é feita a monitorização do trajeto dos diplomados.  

 

A crise económica fez soar sinais de alerta nas instituições de ensino superior e trouxe uma nova 

consciência para a relevância de algumas questões fundamentais e para a necessidade de 

priorizar medidas no âmbito do apoio aos estudantes e à empregabilidade. A ESEP não é 

exceção. Formando somente enfermeiros, a ESEP está particularmente exposta a todas as 

oscilações que possam ter repercussões no exercício destes profissionais, a começar 

naturalmente na inserção no mercado de trabalho. Em termos genéricos, a empregabilidade é 

um conceito recente que designa a qualidade ou possibilidade de se ter um emprego, tendo 

entrado na gíria comunicativa das instituições de ensino superior após a adoção dos 

procedimentos de reforma e de reorganização do espaço europeu do ensino superior. Na 

medida em que fornece a chave para construir um futuro socioeducativo e socioprofissional 

sustentável, é dada particular atenção à análise da empregabilidade. 

Apesar de existirem registos dos diplomados das diferentes instituições de ensino superior nos 

centros de emprego – taxa que, nos últimos anos, de forma muito questionável, tem vindo a ser 

considerada nas regras para a fixação de vagas publicadas pela Tutela – é óbvio que os valores 

estão aquém da realidade (não sendo obrigatório, muitos diplomados não se registam nos 

centros de emprego), a ESEP entendeu desenvolver o seu próprio sistema de monitorização. 

É neste quadro que a ESEP, desde o ano letivo 2009/2010, tem vindo a desenvolver um processo 

de monitorização sistemática da empregabilidade dos seus licenciados, em três momentos: aos 

3, 6 e 12 meses após a conclusão do curso (a partir de 2010/2011, substitui-se a monitorização 

a 6 meses por 24 meses; no ano seguinte, retomou-se a monitorização a 6 meses e eliminou-se 

a monitorização a 3 meses).  

Esta monitorização é efetuada de forma cruzada por dois questionários,  
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• QUEST1 – principal, que visa recolher dados a 6, 12 e 24 meses: (caracterização do 

diplomado, taxa de empregabilidade, zona geográfica de inserção, em Portugal e no 

Estrangeiro e tipo de vinculo profissional); 

• QUEST2 – geral, com o objetivo de recolher informação de carácter mais específico e 

subjetivo, após os 12 e 24 meses: (tempo médio para a inserção profissional, nº de vezes 

desempregado, remuneração média mensal, carga horária de trabalho e outros, como, 

perceção dos fatores que dificultam a inserção profissional, e quais as estratégias mais 

eficazes e utilizadas na obtenção de emprego).  

A monitorização da empregabilidade dos diplomados da ESEP após 12 meses de conclusão do 

Curso de Enfermagem, permite verificar o seguinte: 

- No ano letivo de 2010/2011, em comparação com o ano letivo anterior (2009/2010), assiste-

se a um aumento significativo do número de desempregados, passando de 24%, em 2009 para 

51%, em 2010. Nesse ano letivo, pela primeira vez e, tendo por referência a amostra em estudo, 

o numero de desempregados em Enfermagem é superior ao número de empregados, na 

proporção de 51% de desempregados para 49% de empregados;  

- A partir de 2011/2012 a taxa de desemprego apesar de elevada, apresenta um ligeiro 

decréscimo para 45%; 

- Desde 2012/2013, tem-se assistido a uma franca recuperação do emprego para os diplomados 

da ESEP. Na verdade, verifica-se um decréscimo acentuado da taxa de desemprego e, 

concomitantemente, um considerável aumento do número de empregados em enfermagem, 

sendo que, neste ano letivo, a taxa de desemprego ronda os 34%, enquanto no ano letivo 

2013/14 se situou nos 17% e, no ano seguinte, de apenas 11%; 

De realçar que a elevada taxa de empregabilidade em enfermagem no estrangeiro, que registou 

26%, em 2009/2010; 40% em 2010/2011; 36% (2011/12); 44% em 2012/2013, 26% em 

2013/2014 e 36%, em 2014/2015, muito tem contribuído para o cômputo total do número de 

diplomados empregados; 

Quanto às condições laborais, especificamente no tipo de vínculo contratual, todos os 

diplomados da ESEP que estão inseridos profissionalmente, no estrangeiro, possuem contrato 

de trabalho (CT) sem termo. Para os diplomados que se encontram a trabalhar em Portugal, a 

situação de recibo verde, é ainda uma realidade, embora diminuindo, de 48% em 2009/2010, 

para 35% em 2014/2015. O CT em Portugal, na área de Enfermagem tem rondado os 24-28%, 

desde 2009/2010 até à monitorização mais recente (2014/2015). 

Na última monitorização de empregabilidade a 24 meses, para licenciados em 2013/2014, 

importa salientar os seguintes factos: 
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- A taxa de empregabilidade, em enfermagem, aumentou consistentemente, apresentando 

valores entre 85-90% de empregados. 

- O aumento gradual e significativo da taxa de empregabilidade em Portugal, em contrapartida 

à empregabilidade no estrangeiro (ao contrário do que se verificava em anos anteriores). Em 

Portugal, a zona Norte do país ainda é a que emprega mais diplomados da ESEP enquanto, no 

estrangeiro, o país de eleição continua a ser a Inglaterra. 

Para estes resultados têm contribuído as várias medidas implementadas, com destaque para a 

criação de um gabinete vocacionado para o apoio ao estudante e à integração na vida ativa 

(GAEIVA) que, para além de uma psicóloga, integra um técnico da ação social, responsáveis pela 

organização de eventos focados no mercado de trabalho e na melhoria das condições para o 

acesso ao emprego. 

Dentro do âmbito do GAEIVA, nos últimos dois anos, foram organizados 14 workshops dirigidos 

aos estudantes, centrados nos temas de promoção de saúde e bem-estar, empreendedorismo, 

elaboração de documentos de candidatura a emprego, entrevistas e técnicas de procura de 

emprego. Foi ainda organizada, em parceria com o Gabinete de divulgação, imagem e apoio às 

publicações (GDIAP), a primeira feira de empregabilidade, nas instalações da ESEP, com a 

participação de 20 instituições e um total de 189 participantes. No âmbito desta feira, foram 

ainda organizadas dez workshops. 

 

A9 - O corpo docente (9000 carateres) 

 

Reflexão crítica sobre a dotação global do corpo docente da Instituição, a sua qualificação, 

estabilidade e grau de envelhecimento.  

 

O corpo docente da ESEP é adequado, em termos de qualificação e especialização, à oferta 

formativa, apresentando algumas limitações em termos do seu número. Atualmente, a ESEP 

conta no seu mapa de pessoal com 31 professores coordenadores e 54 professores adjuntos. Se 

a distribuição guarda relação com o percurso da ESEP e o seu processo de criação, o número de 

docentes resulta da redução progressiva dos docentes por via de processos de aposentação. 

Desde a conclusão do processo de fusão, verificou-se uma redução de 21 professores do mapa 

de pessoal da ESEP (12 professores coordenadores e 9 professores adjuntos). O número limitado 

de docentes é agravado pelo seu envelhecimento progressivo. De facto, a idade média dos 

docentes da ESEP é de 52,3 anos, prevendo-se, para os próximos anos, a aposentação de mais 

13 docentes.  
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Os cursos em funcionamento na ESEP adquiriram uma estabilidade que permite a perceção das 

necessidades de trabalho docente para assegurar o seu funcionamento. Neste sentido, a ESEP 

tem feito um caminho no sentido de consolidar uma estrutura do corpo docente que permita 

cumprir os princípios orientadores definidos para a distribuição do serviço docente e a 

concretização dos cursos em funcionamento.  

O CTC da ESEP definiu um conjunto de critérios, a cumprir na distribuição de trabalho docente, 

que têm sido aplicados com alguma dificuldade devido aos constrangimentos financeiros 

existentes. Importa referir que o CTC da ESEP distribui serviço letivo aos docentes no limite 

máximo permitido, num total de 480 horas anuais, que se situa acima dos valores médios 

adotados por uma parte significativa das instituições de ensino superior em Portugal. No 

entanto, e apesar disso, a ESEP recorre a contratação de pessoal docente especialmente 

contratado num volume aproximado de 35% do total das necessidades de horas letivas para 

assegurar os cursos em funcionamento na ESEP. Estas horas de contratação têm vindo a ser 

supridas com a contratação de assistentes, professores adjuntos e professores coordenadores 

convidados.  

Dos 85 docentes em tempo integral/dedicação exclusiva, 84 são especialistas em Enfermagem 

e 57 são doutorados. 

É relevante referir que os professores em funções na ESEP têm vindo a desenvolver um enorme 

esforço no sentido de adquirir as qualificações necessárias para a integração, manutenção e 

progressão na carreira.  

Os docentes em tempo integral/ dedicação exclusiva são titulares de formação especializada nas 

áreas dos cursos de pós-graduação ministrados na ESEP, resultando que cada uma das equipas 

docentes de cada um dos cursos cumpre os rácios definidos pela legislação em vigor. 

Todos os cursos em funcionamento na ESEP são coordenados por um professor doutorado. No 

caso dos cursos de pós-graduação, todos os coordenadores de curso são detentores de 

formação específica na respetiva área de especialização.  

O serviço letivo é distribuído por docentes a tempo integral dedicação exclusiva − internos − 

(64,55%) e por docente externo − docentes convidados – (35,45%).  Em relação ao trabalho 

letivo realizado por docentes internos, 22,31 ETI’s são assegurados por professores 

coordenadores e 51,48 ETI’s por professores adjuntos. Já em relação ao trabalho letivo realizado 

por docentes externos, 0,23 ETI’s são assegurados por professores coordenadores convidados, 

2,59 ETI’s por professores adjuntos convidados, 38,99 ETI’s por de assistentes convidados e 0,34 

ETI’s por preletores. 
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A estratégia de contratação dos docentes especialmente contratados cumpre integralmente a 

legislação em vigor. Anualmente, a ESEP abre uma bolsa de contratação, para efeitos da seleção 

e contratação de assistentes convidados. 

Considerando os pressupostos enunciados, o CTC da ESEP propôs a projeção de um mapa de 

pessoal docente que contemple 90 docentes, dos quais de 33 professores coordenadores e 57 

professores adjuntos, a concretizar em três anos. Com um mapa de pessoal com esta dimensão, 

a ESEP passará a ter uma necessidade de docentes convidados na ordem dos 30%, acima do 

mínimo (20%) definidos pelo n.º 3 do Artigo 30.º do ECPDESP para assegurar a concretização 

dos seus cursos.  

 

A10.1 - Políticas de investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento 

profissional de alto nível (9000 carateres) remover 2000 

 

Indicação das políticas institucionais de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico 

(investigação orientada) e da valorização económica do conhecimento.  

 

A ESEP tem vindo a reforçar a sua posição no desenvolvimento do conhecimento em 

Enfermagem. A investigação e o desenvolvimento tecnológico em enfermagem constituem-se, 

por isso, preocupações centrais da ESEP. Por um lado, permitem aumentar o conhecimento 

disciplinar relevante e a respetiva integração nas unidades curriculares dos diferentes cursos. 

Por outro lado, permitem um crescente reconhecimento e a afirmação da escola entre os 

profissionais da saúde e nos diferentes contextos institucionais na área da saúde. Se estes 

ganhos nem sempre traduzem uma valorização económica imediata, têm tido reflexos positivos, 

mesmo quando intangíveis, no reconhecimento da ESEP como centro de excelência na produção 

de conhecimento em enfermagem.  

Neste quadro valerá a pena destacar, desde já, o trabalho que vem sendo desenvolvido no 

âmbito dos sistemas de informação em saúde e que está na base do sistema de informação em 

uso na generalidade dos hospitais e centros de saúde do SNS, bem como, o desenvolvimento do 

Modelo dinâmico de avaliação e intervenção familiar (MDAIF), adotado pela Ordem dos 

Enfermeiros, como referencial teórico e operativo para a implementação do Enfermeiro de 

família, no âmbito dos cuidados de saúde primários. 

Para o desenvolvimento da investigação e a integração do conhecimento produzido, a ESEP 

organizou-se em Unidades Científico Pedagógicas (UCP’s) que são estruturas de natureza 

científica e pedagógica, de base matricial, que integram todos os docentes e que visam a 
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prossecução da missão e atribuições da ESEP. Estas UCP’s conjugam a vertente pedagógica com 

a vertente científica, constituindo-se como centros de dinamização, valorização e controlo da 

investigação realizada pelos docentes da ESEP em áreas específicas do conhecimento em 

enfermagem. Em relação à base matricial, as UCP’s cruzam domínios do conhecimento 

específico em enfermagem e do conhecimento em áreas afins. 

O desenvolvimento da investigação orientada, da tecnologia, bem como o desenvolvimento 

profissional de alto nível, concretiza-se em projetos. Os projetos são, estatutariamente na ESEP, 

conjuntos coerentes de atividades que visam a prossecução da missão e das atribuições da 

escola, nomeadamente de investigação. 

De modo a promover o desenvolvimento da investigação a realizar pelos docentes da Escola, foi 

criada um projeto de natureza científica e de investigação: a Unidade de Investigação e 

Desenvolvimento (UNIESEP). Em paralelo, e fruto do trabalho que vinha sendo desenvolvido no 

âmbito dos sistemas de informação foi criado o Centro de Investigação e Desenvolvimento de 

Sistemas de Informação em Enfermagem (CIDESI) que se encontra acreditado pelo Internacional 

Council of Nurses (ICN). Mais recentemente, a necessidade de investir na realização de estudos 

que pudessem ser financiados e que permitissem experiências de natureza multidisciplinar 

levou ao estabelecimento de uma parceria com o Centro de Investigação em Tecnologias e 

Serviços de Saúde (CINTESIS), da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, de que 

resultou o centro de gestão CINTESIS.ESEP, que tem por finalidade encorajar e apoiar as 

atividades de treino, ensino e investigação no domínio das ciências da saúde e da vida. 

 Como forma de incrementar a investigação, todos os docentes estão alocados ou ao 

CINTESIS.ESEP (se reúnem os critérios para o integrarem e o desejam) ou à UNIESEP. Admite-se, 

ainda, que, excecionalmente, um docente possa, em alternativa, integrar uma outra unidade de 

investigação acreditada pela FCT. 

A UNIESEP agrega o desenvolvimento da investigação na ESEP, através do trabalho realizado nas 

cinco Unidades Científico-Pedagógicas (UCP) pelos 81 investigadores da UNIESEP, 53 membros 

efetivos (professores detentores do grau de Doutor e 28 membros associados).  

O “CINTESIS.ESEP” 

O CIDESI, que integra 12 docentes, tem, no quadro dos Sistemas de Informação em Enfermagem, 

vindo a centrar a sua atividade no desenvolvimento de arquétipos, seja através do projeto 

NursPilars, seja do projeto NursingOntos. 

Dos 19 docentes da ESEP que desenvolvem atividades de investigação no âmbito do 

CINTESIS.ESEP, dois integram o In4HEALTH: Health Informatics, enquanto os restantes 17 

integram o núcleo Innovation and Development in Nursing (NursID).  
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A investigação articula-se com as atividades de ensino (através das UCP’s) de acordo com a 

matriz cientifico-pedagógica da ESEP e consubstancia-se nas seguintes áreas prioritárias de 

intervenção:  

I- UCP Gestão de Sinais e Sintomas: Gestão de sinais e sintomas das doenças; Prevenção de 

complicações associadas aos cuidados de saúde;  

II- UCP Autocuidado: Promoção do autocuidado; Autogestão da doença crónica; Promoção do 

papel de cuidador informal no contexto das famílias;  

III- UCP Desenvolvimento Humano: Desenvolvimento humano ao longo do ciclo vital; Promoção 

da Parentalidade; Saúde Ocupacional; 

IV- UCP Enfermagem: Disciplina e Profissão: Conceção de cuidados; História da Enfermagem; 

Ética em Enfermagem; Prática Baseada na Evidência. 

V- UCP: Formação e Gestão em Enfermagem: Sistemas de Informação em Enfermagem; 

Supervisão Clínica em Enfermagem; Gestão de Serviços de Saúde e Enfermagem. 

No quadro da distribuição do trabalho docente, a vertente de investigação é organizada em três 

grandes grupos: 

(1) 25% do trabalho letivo dedicado a projetos de investigação e desenvolvimento, 

correspondendo a 385 horas/ano, para docentes vinculados a outros projetos (por exemplo de 

extensão à comunidade); 

(2) 35% do trabalho letivo dedicado a projetos de investigação e desenvolvimento, 

correspondendo a 539 horas, para a generalidade dos docentes; 

(3) 62,5% do trabalho letivo dedicado a projetos de investigação e desenvolvimento, 

correspondendo a 962 horas de dedicação a projetos de investigação e desenvolvimento, para 

docentes dispensados a 50% da atividade letiva, quer para conclusão dos seus estudos de 

doutoramento, quer para atividades de atualização científica e técnica. 

No intuito de aprofundar a relação entre o que se investiga e se ensina, tem vindo a ser 

implementado um conjunto de medidas de modo a que cada docente não tenha a atividade 

letiva e de investigação dispersa e consolide a vertente de docência e de investigação na mesma 

UCP. 

A par destas opções políticas mais centradas em aspetos organizativos, nas medidas de apoio à 

divulgação científica, a ESEP tem vindo a disponibilizar uma verba na ordem dos 14.000 euros 

para apoio à publicação (tradução, edição e/ou pagamento de taxas de publicação), o que, por 

exemplo no último ano, permitiu a publicação de 65 manuscritos. 

De igual modo, a Escola tem incentivado a participação dos seus investigadores em redes de 

conhecimento e em grupos de discussão, de âmbito nacional e internacional e que se afirmem 
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no enquadramento das European Innovation Partnership, dos Centros Colaboradores da 

Organização Mundial da Saúde e do International Council of Nurses, em áreas em que a ESEP 

apresenta resultados diferenciadores e seguindo, de resto, o trabalho pontual já iniciado no 

âmbito do CIDESI e dos projetos INTENT-CARE e FP-FAAC. 

Nos últimos 5 anos a foram vários os projetos de investigação financiados, acolhidos na UNIESEP, 

nomeadamente: 

- Internacionalização do Ensino Superior Politécnico Português; 

- Educa&Care: Educação, Saúde e Sociedade – estratégias de ensino e aprendizagem, no ensino 

superior, com comunidades de prática para a capacitação de cuidadores da pessoa dependente; 

- Palliare: Equipping the qualified dementia workforce to champion evidence informed 

improvements to Advanced damentia Care & Family Caring through education; 

- Plataformas de Apoio à Prática Clínica de Enfermagem; 

-  FamNrsE: Family Health Nursing in European Communities; 

- TRaNSforM: Training Requirements and Nursing Skills for Mobility in Health Care. 

Em 2016, estiveram integrados nas atividades da UNIESEP nove investigadores colaboradores 

de três países (Alemanha, Brasil e Espanha), na prossecução de estudos de mestrado, 

doutoramento e pós-doutoramento. 

No ano letivo 2016/2017 estão inscritos na UNIESEP vinte e cinco projetos de investigação que 

agregam os investigadores efetivos e associados da UNIESEP, assim como investigadores 

colaboradores, grande parte mestrandos dos vários Cursos de Mestrado da ESEP e doutorandos 

nomeadamente do Curso de Doutoramento em Ciências de Enfermagem, do Instituto de 

Ciências Biomédicas de Abel de Salazar, da Universidade do Porto. 

 

A10.2 - Políticas de prestação de serviços à comunidade  

Indicação das políticas institucionais para a prestação de serviços à comunidade (incluindo as 

atividades de promoção cultural, artística e desportiva) e da sua contribuição para o 

desenvolvimento regional e nacional. (9000 carateres) 

 

No âmbito das suas atribuições, a escola promove a difusão do conhecimento visando a 

inovação dos modelos de prestação de cuidados. 

Tendo em vista a melhoria da capacidade de intervenção, a escola criou o GDIAP que tem como 

principais propósitos difundir a imagem científica e institucional da ESEP, concebendo as estratégias 

de comunicação interna e externa e coordenando as respetivas ações de divulgação. Este gabinete 
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profissionalizado presta apoio à publicação científica, de forma a contribuir para a valorização da 

marca ESEP pelos seus clientes e junto comunidade científica e na gestão de projetos científicos. 

A convicção de que o conhecimento produzido resulta não só da investigação produzida 

internamente, mas também da interação com o exterior, levou a que a escola, nos diversos acordos 

de parceria estabelecidos com as instituições hospitalares e de prestação de cuidados de saúde, 

no âmbito dos quais são asseguradas as componentes práticas do ensino, procure promover, 

não só a divulgação dos modelos de prestação de cuidados, como assegura a sua aplicação 

prática e a sua permanente evolução. 

Por outro lado, nos protocolos de cooperação com instituições de natureza empresarial, a escola 

procura promover, para além da divulgação do conhecimento e do desenvolvimento da sua 

aplicação prática, a vertente comercial do conhecimento gerado potenciando o respetivo valor 

económico. 

Para garantir que o conhecimento produzido chega àqueles profissionais da saúde que, na sua 

prática quotidiana, dele carecem, importa que a disseminação desse conhecimento ocorra não 

só ao nível da comunidade cientifica, mas também ao nível da comunidade onde os diferentes 

intervenientes se inserem. Assim, a escola apoia divulgação cientifica promovendo sobretudo 

as publicações em diferentes revistas, os eventos científicos e a participação em eventos junto 

de outras instituições.  

Com a realização de atividades de natureza mais cultural e recreativa, realizadas na Escola, visa-

se, antes de mais, a criação de um ambiente interno estimulante, capaz de promover o 

pensamento criativo, a sensibilidade artística, bem como o respeito e o gosto por diferentes 

formas de expressão artística.  

 

A10.3 - Políticas de captação de receitas próprias  

 

Indicação das políticas institucionais para a captação de fontes de financiamento alternativas e 

das receitas próprias obtidas nos últimos 3 anos, separando as propinas das outras receitas. 

(3000 carateres) 

 

A ESEP, naturalmente, procura ter contas equilibradas. Num contexto histórico de objetivo 

subfinanciamento da ESEP por verbas do Orçamento de Estado, as receitas próprias (fonte de 

financiamento 510) adquirem particular importância e são alvo de uma atenção particular por 

parte da Escola.  
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As receitas próprias resultam, grosso modo, das propinas pagas e das taxas pagas pelos 

estudantes (matrícula, exames, por exemplo), do financiamento de atividades de investigação e 

desenvolvimento, da prestação de serviços ao exterior (formação, consultadoria), das inscrições 

em eventos científicos ou do aluguer de espaços. 

Agora atente-se aos dados constantes do Relatório de execução de 2016 elaborado pelo Grupo 

de Monitorização e de Controlo Orçamental das Instituições de Ensino Superior Público. Neste 

relatório, a ESEP é já a nona instituição, entre as vinte instituições de ensino superior politécnico, 

em que as receitas próprias têm mais peso (27% do total de receitas). Por outro lado, as despesas  

da Escola com pessoal representam mais de 83% do total das despesas, sendo a ESEP a décima 

instituição de ensino superior politécnico em que esse peso é mais elevado. 

Nos últimos três anos as receitas próprias da ESEP têm variado entre 2,2 e 2,4 milhões de euros, 

sendo que as propinas representam cerca de 25% daqueles valores.  

Não desejando, nem tendo a ESEP condições para aumentar o número de estudantes ou o valor 

da propina (já em valores máximos), no que depende de si própria, a ESEP tem uma capacidade 

limitada de aumentar receitas.   

Neste contexto, como o valor de receitas próprias com projetos financiados é da ordem dos 3% 

do valor de receitas próprias e tem potencial para crescer, nos últimos anos, a escola tem 

aumentado o investimento na captação de receitas próprias alternativas, tendo, inclusivamente, 

criado o GAP – Gabinete de apoio a projetos. Este gabinete visa apoiar tecnicamente os órgãos 

de gestão em matéria de projetos e programas financiados ou cofinanciados externamente; 

proceder ao levantamento sistemático de programas e projetos com potencial interesse para a 

escola; apoiar no processo apresentação de candidaturas e no desenvolvimento de projetos 

financiados ou cofinanciados por entidades externas.  

 

A11 - Políticas de colaboração nacional (6000 carateres) 

 

A escola privilegia a colaboração e a interação com outras instituições tendo em vista a 

realização das atividades de ensino inscritas nos planos de estudo dos diferentes cursos 

(designadamente as atividades de ensino clínico), o desenvolvimento do ensino de enfermagem, 

ou a dinamização da investigação. 

Neste quadro, a ESEP dá particular atenção às relações com as instituições de saúde (como 

hospitais, centros de saúde, ECCI’s ou outras unidades prestadoras de cuidados de saúde), em 

especial, as localizadas no grande Porto. 
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Dá-se, também, particular importância às instituições de ensino superior com as quais a ESEP 

estabeleceu parcerias para a oferta de ciclos de estudos, como a Universidade do Porto, bem 

como, com as escolas superiores de enfermagem de Coimbra e de Lisboa, instituições que 

partilham com a ESEP um estatuto e uma realidade, em tudo, similares, o que abre 

oportunidades e facilita os processos de benchmarking. 

 

A12 - Políticas de internacionalização (6000 carateres) 

 

Indicação das políticas institucionais para a internacionalização.  

 

As políticas institucionais para a internacionalização assumem duas dimensões principais, 

relacionadas com o core da instituição: pedagógica e científica. 

Ao nível da dimensão pedagógica, destaque para as políticas aplicáveis à mobilidade de 

estudantes no âmbito dos programas de mobilidade internacionais, nomeadamente Erasmus+, 

atualmente com 56 parcerias institucionais de mobilidade para 17 países diferentes, com 

especial enfoque para países da UE e para o Brasil. Ao nível da mobilidade de staff, docente e 

não docente, destaque-se a existência de 130 locais disponíveis para mobilidade em 16 

diferentes países, comprovando-se o esforço estratégico da ESEP em diversificar a oferta de 

locais para mobilidade de estudantes, para a formação em serviço e para a docência. 

Ao nível das políticas para a internacionalização da ciência da ESEP, realce para a participação, 

sobretudo a partir de 2010, em projetos científicos internacionais e financiados no âmbito dos 

programas ERASMUS+, EEA Grants e LLP-Leonardo da Vinci, permitindo aprofundar 

colaborações científicas com instituições parceiras a nível europeu. Note-se, ainda, os 

protocolos institucionais celebrados com instituições de ensino superior Brasileiras, permitindo 

a coorientação de estudantes de doutoramento e a produção de resultados de investigação em 

parceria. Por fim, nesta dimensão da política institucional para a internacionalização da ESEP, 

realce para a existência do CIDESI, Centro de Investigação e Desenvolvimento em Sistemas de 

Informação em Enfermagem, centro acreditado pelo ICN – International Council of Nurses, um 

dos doze centros mundiais acreditados para o desenvolvimento de atividades científicas 

relacionadas com a criação e a consolidação de uma classificação internacional para a prática da 

enfermagem. 

Neste âmbito científico, a ESEP integra, ainda, a rede europeia European Innovation Partnership 

on Active and Healthy Ageing, intregrando dois grupos de investigação relacionados com o 
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envelhecimento ativo e a saúde do idoso, participando, regularmente, nas ações conjuntas  da 

rede apoiada pela Comissão Europeia. 

Por fim, a ESEP integra, juntamente com outras doze instituições do ensino superior politécnico, 

o Projeto de Internacionalização do Ensino Superior Politécnico, projeto financiado pelo 

Compete 2020, no âmbito do Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização 

(POCI-02-0752-FEDER-014933). Este projeto permite disseminar a marca ESEP em 28 iniciativas 

de divulgação de oferta formativa a realizar, até 2018, em diversos países da América do Sul, 

Ásia e África. 

 

A13 – Instalações (6000 carateres) 

 

Indicação das áreas disponíveis em instalações de uso comum às Unidades Orgânicas e demais 

setores da Instituição e do seu estado de conservação. Este campo não deverá incluir instalações 

específicas das Unidades Orgânicas, que serão indicadas em C6 (relativa aos dados da UO).  

 

A ESEP tem as suas instalações distribuídas por três edifícios distintos, todos localizados na 

cidade do Porto. 

A atividade de ensino desenvolve-se em todos os edifícios, existindo, contudo, uma 

preocupação em garantir que a generalidade das atividades de um dado curso decorra no 

mesmo edifício. 

No edifício sede estão localizados os serviços administrativos, os órgãos de gestão, bem como a 

generalidade dos serviços de apoio (cantina/bar, biblioteca, papelaria, salas de computadores, 

campo de jogos, etc.) e, naturalmente, salas de aula e laboratórios.  

No edifício Dona Ana Guedes estão localizados alguns serviços de apoio como o bar, a biblioteca 

e os serviços académicos, bem como, salas de aula e laboratórios. 

O edifício Cidade do Porto alberga o núcleo museológico, bem como diversos gabinetes de apoio 

à investigação e salas de aula. 

A generalidade das instalações e dos equipamentos encontram-se em bom estado de 

conservação, sendo prática da escola promover manutenção periódica dos mesmos, bem como 

a realizar obras de remodelação/ modernização de forma sistemática. 

Dos diversos espaços existentes salientam-se: dois auditórios (407,88 m2), estando em fase de 

concurso a remodelação de um espaço para a construção de um terceiro; uma sala de Atos 

(117,78 m2); um salão Nobre (63 m2); dois refeitórios/bar (2 590 m2); duas salas mistas (118 

m2); duas bibliotecas (623 m2); quatro salas afetas ao centro de informática e técnico (96,9 m2); 
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uma sala da associação de estudantes (43,7 m2); cinco gabinetes dos órgãos de gestão (131,7 

m2), estando em construção três novos espaços a afetar ao apoio a estes órgãos; quarenta e 

dois gabinetes de docentes (821,59 m2); dezanove laboratórios de ensino (944,3 m2); uma sala 

multimédia (42,5 m2); vinte e nove salas de aulas (1.303,94 m2); seis salas de Informática (262,9 

m2), de utilização livre; seis salas de reuniões (255,5 m2); duas salas de apoio ao secretariado 

(43,6 m2); seis salas do núcleo museológico (199,61 m2); duas secretarias de serviços 

administrativos; dois gabinetes de trabalho técnico de apoio aos laboratórios (40,6 m2); quatro 

salas de arquivo (211,44 m2); um polidesportivo (1962,5 m2) e três jardins. 

 

A14 - Mecanismos de Ação Social (6000 carateres) 

 

Reflexão sobre a adequação dos principais mecanismos de ação social disponíveis na Instituição 

e do total da despesa em ação social, especificados na secção B6 (Anexo I), referindo eventuais 

dificuldades existentes. 

 

O serviço de ação social na ESEP é assegurado pelo GAEIVA – Gabinete de acompanhamento do 

estudante e inserção na vida ativa. Este gabinete tem como propósitos principais: acompanhar 

e monitorizar os processos de candidatura aos cursos, de adaptação à escola e ao ensino e de 

inserção na vida ativa; apoiar tecnicamente os órgãos de gestão em matéria de Ação Social Escolar. 

No âmbito da ação social escolar a escola disponibiliza os seguintes serviços: 

• Atribuição de bolsas de estudo, sendo da responsabilidade da escola garantir a 

tramitação de todo o processo e candidatura desde o apoio na sua instrução até ao 

despacho e subsequente fiscalização, sendo da responsabilidade da DGES o pagamento 

das bolsas de estudo; 

• Almoço na cantina, situada no edifício sede; 

• Dois bares de apoio, um no edifício sede e outro no edifício Dona Ana Guedes; 

• O apoio ao alojamento, por via da atribuição de um complemento de alojamento (a ESEP 

não dispõe de residência de estudantes); 

• Acesso a bases de dados e bibliográficas, presencial e em regime de empréstimo; 

• Material de apoio escolar a preços controlados; 

• Consultas de psicologia e o encaminhamento para serviços de saúde, incluindo o apoio 

médico e psiquiátrico protocolado com o Serviço de Apoio ao Estudante da Faculdade 

de Medicina do Porto e Hospital de S. João; 

• Apoio às atividades desportivas e culturais. 
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A despesa em ação social inclui, essencialmente, as remunerações dos dois técnicos superiores 

ao serviço do GAEIVA, bem como as despesas com alimentação na cantina e algum material 

bibliográfico.  Um conjunto significativo das despesas, nomeadamente, apoios a grupos da 

Escola (tunas, grupa de fados, grupo de teatro), assinaturas de bases de dados são suportadas 

por receitas próprias da escola. 

 

A15 - Informação para o exterior (3000 carateres) 

 

Indicar onde é possível consultar informação sobre a oferta educativa da Instituição, os 

resultados da monitorização do trajeto dos diplomados na perspetiva da empregabilidade, os 

relatórios de autoavaliação e de avaliação externa dos ciclos de estudos e as decisões da 

Agência. 

 

Toda a informação relativa à ESEP encontra-se disponível no site institucional, em www.esenf.pt  

Oferta educativa da instituição:  

Licenciatura em Enfermagem: www.esenf.pt/pt/estudar-na-esep/licenciatura/enfermagem/ 

Mestrados: http://www.esenf.pt/pt/estudar-na-esep/mestrados/ 

Pós-licenciaturas:  http://www.esenf.pt/pt/estudar-na-esep/pos-licenciaturas/ 

Resultados de monitorização do trajeto dos diplomados na perspetiva da empregabilidade: 

http://www.esenf.pt/pt/estudar-na-esep/servicos-de-apoio/empregabilidade/ 

Bolsa de emprego:  http://bolsaemprego.esenf.pt/  

Relatórios de autoavaliação e de avaliação externa dos ciclos de estudos e decisões da agência: 

http://www.esenf.pt/pt/a-esep/instrumentos-gestao/planos-relatorios/ 

 

A16 - Plano estratégico (9000 carateres) 

 

Sumário executivo do plano de desenvolvimento estratégico mais recente da Instituição, 

incluindo uma análise SWOT.  

 

O Programa Estratégia Execução define a orientação estratégica da Escola e estabelece os 

objetivos de topo dos serviços e dos respetivos colaboradores. Este programa esta estruturado 

em cinco eixos: 

Eixo 1 – Consolidar um modelo de Enfermagem mais significativo para as pessoas (os clientes 

dos cuidados). 
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Na matriz fundadora da ESEP está uma preocupação com a inovação e um compromisso com a 

Enfermagem. Formar para as competências constituiu-se, naturalmente, como um dos grandes 

desafios que a Escola procura superar. Com este propósito, implementaram-se modelos de 

desenvolvimento curricular que incorporam as melhores práticas pedagógicas e que aplicam a 

evidência mais atual em Enfermagem. Importa, agora, consolidar internamente processos e dar 

visibilidade externa a práticas que consubstanciem “uma enfermagem mais significativa para as 

pessoas”, estabilizando um modelo de formação que também é a marca ESEP. 

Eixo 2 – Construir um cultura-de-aprender promotora do desenvolvimento profissional e 

pessoal. 

A ESEP é, também, as pessoas que a integram. Estas, enquadradas num ambiente qualificante e 

desafiante, poderão superar o seu potencial, fazendo com que as capacidades próprias, mesmo 

a ritmos distintos, revertam em benefício da instituição e, na perceção da respetiva utilidade, 

sejam fonte de satisfação profissional e pessoal. A ESEP será melhor se os seus atores forem, 

individualmente, mais competentes. Mas, será ainda melhor, se estes, rentabilizando uma 

proximidade e um conhecimento mútuo característico das pequenas/médias organizações, se 

constituírem como um todo em prol da missão da ESEP. Para além da qualificação das pessoas, 

sejam trabalhadores ou estudantes, a ESEP tem de responder ao repto de preparar melhores 

cidadãos, mais capazes de agirem coletivamente, dando resposta aos desafios com que a 

sociedade em geral e os enfermeiros, em particular, se veem atualmente confrontados. 

Eixo 3 – Garantir a profissionalização da gestão através de um modelo de governo e processos 

adequados. 

A modernização da gestão é uma tarefa sempre inacabada; a produtividade um permanente 

estímulo; a transparência dos processos, bem como a equidade no acesso a recursos cada vez 

mais escassos, são exigências de todos os dias. As respostas, a estes e outros desafios, estão na 

gestão racional e ponderada de todos os recursos disponíveis e na aposta na crescente 

profissionalização, ultrapassando o que ainda resta de voluntarismo e improvisação nos 

processos de gestão. Enquanto a realidade não muda, importa reforçar internamente a Escola. 

O investimento na melhoria contínua dos processos internos é a garantia de que, aconteça o 

que acontecer, a ESEP poderá ficar a salvo de sobressaltos imprevistos. 

Eixo 4 – Garantir a sustentabilidade da Escola nas suas vertentes económica, social e ambiental.  

A ESEP é uma instituição pública de ensino superior que, como as demais, está dotada de uma 

larga autonomia. Não obstante, continua dependente das dotações anuais do Orçamento de 

Estado e das decisões que, legalmente, incumbem ao Governo. Por outro lado, é, também, uma 

instituição aberta, logo permeável a novas e velhas preocupações sociais. Entre as decisões 
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políticas conjunturais e as pressões sociais, terá a ESEP de trilhar um caminho que, mais do que 

que lhe viabilizar o futuro, se constitua como um garante para o desenvolvimento da 

Enfermagem. Pela massa crítica de que dispõe, a ESEP terá de estar na primeira linha para a 

integração na Universidade − como ensino superior universitário − dos três ciclos do ensino de 

enfermagem. Pelas responsabilidades sociais que lhe cabem, deverá abrir-se, crescentemente, 

à sociedade civil, embebendo-se com as forças vivas da sua área de influência. Em razão da 

escassez de recursos, deverá garantir a sua sustentabilidade financeira a longo prazo através de 

uma gestão racional dos recursos, de processos de avaliação contínua, da preocupação com o 

impacte da sua atividade no ambiente, bem como, da proteção dos seus colaboradores e da 

promoção da saúde na comunidade em que se insere. 

Eixo 5 – Ser uma referência em termos da relevância do conhecimento produzido e da 

pertinência da oferta formativa.  

A ESEP é uma escola de enfermagem e de enfermeiros. Terá, por isso, de continuar a ser um 

espaço onde se investe na criação e na representação de conhecimento disciplinar que, 

simultaneamente, seja o conteúdo central das diferentes unidades curriculares dos cursos e a 

matéria-prima que sustenta os processos de decisão clínica dos enfermeiros. Por força da massa 

crítica de que dispõe, a ESEP terá de ser capaz de manter uma oferta diferenciada de formação 

pós-graduada de enfermeiros, preservando a qualidade − que é sua imagem de marca − ao nível 

da formação pré-graduada. Se a estas razões, se juntar a inexistência de quaisquer excedentes, 

em particular ao nível do corpo docente, perceber-se-á que a ESEP não se mostre interessada 

em lecionar, nem os atuais cursos de especialização tecnológica, nem os futuros cursos 

superiores especializados. 

A análise SWOT evidenciou os seguintes resultados:  

Pontos Fortes: 

A aposta da ESEP na inovação e modernização faz com que seja pioneira em áreas de 

desenvolvimento na saúde e com que os seus estudantes saiam melhor preparados. 

Elevado número de candidatos; 

Reconhecimento nacional e internacional dos enfermeiros formados pela ESEP; 

A ESEP possui uma forte componente tecnológica, havendo várias bases de dados à 

disponibilidade dos estudantes, e estando os métodos de ensino ajustados às evoluções 

tecnológicas. 

A ESEP tem uma posição de destaque junto das instituições estrangeiras, tendo estas como 

referência os estudantes e os enfermeiros que participam em programas internacionais. 

Rácio estudantes/ doutorados acima da média nacional e com perspetivas de evolução positiva;  
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Tendência crescente para convidar docentes a ministrar aulas em outras escolas e a fazer parte 

de júris internacionais, órgãos de avaliação e de programas de investigação; 

Estrutura curricular sustentada no conhecimento em enfermagem; 

Condições físicas e meios materiais favoráveis à prática de ensino e à investigação; 

Capacidade estabelecer parcerias. 

Pontos Fracos: 

A ESEP possui planos de estudo pouco flexíveis, devendo equacionar uma maior elasticidade dos 

cursos face às novas necessidades da sociedade; 

Dificuldade da ESEP em vender o seu “know-how” e os seus serviços junto das instituições 

empregadoras, derivado de uma falta de investimento na divulgação dos conhecimentos 

técnicos dos seus produtos e serviços e respetivos valores; 

Reduzido número de programas de formação à distância; 

Embora os estudantes/ enfermeiros licenciados pela ESEP sejam reconhecidos a nível 

internacional, a ESEP tem uma procura reduzida de estudantes estrangeiros; 

As parcerias da ESEP com instituições privadas são ainda reduzidas. 

Oportunidades 

Abertura de novos mercados para os enfermeiros, decorrentes do desenvolvimento de unidades 

de saúde familiar, da criação de ECCI’s e da abertura de unidades de cuidados paliativos ou 

continuados, resultando no aumento de empregabilidade dos enfermeiros; 

Maior autonomia das instituições públicas, e consequentemente uma maior agilidade e 

responsabilização nas decisões tomadas; 

A introdução do SIADAP aumenta a responsabilidade individual e tem repercussão na 

concretização dos objetivos da Escola, fazendo com que os indivíduos saibam que estão a 

contribuir para a organização e se sintam como parte da mesma; 

O papel de enfermeiro sai reforçado com as alterações das necessidades da população, ao nível 

das doenças crónicas e da reorganização do Serviço Nacional de Saúde; 

As mudanças demográficas vividas, nomeadamente o aumento da população idosa e a 

diminuição da população jovem, geram oportunidades ao nível de mercado, como a geriatria; 

As reformas de ensino vividas atualmente levam ao aparecimento de novos mercados para a 

ESEP (como os cursos de mestrado e na área da investigação), a uma maior flexibilidade dos 

planos curriculares e ao aparecimento de estudantes com ingresso através de outros 

contingentes; 

Possibilidade da ESEP pertencer a redes de escolas internacionais, contribuindo para a partilha 

de know-how. 



 

34 
 
Relatório de autoavaliação institucional - 2017 
 

Ameaças: 

O investimento direto no ensino público pelo Estado tem vindo a diminuir; 

As propinas continuam a ter um peso muito significativo na sobrevivência da Escola, 

constituindo uma ameaça caso a Escola não procure alternativas de obter financiamento face à 

propina; 

Não Integração da ESEP no ensino superior universitário; 

A atual reforma na Saúde visa a redução das unidades de saúde em Portugal, provocando uma 

redução de unidades de estágio; 

A seleção e avaliação dos empregadores tem como base critérios não muito claros, verificando-

se, também, uma ausência de critérios de definição do perfil de um recém-licenciado em 

enfermagem; 

As instituições de ensino tem vindo a evoluir muito lentamente, e consequentemente os 

modelos de prática de enfermagem tornam-se obsoletos; 

Existência de uma forte pressão concorrencial junto das entidades empregadoras. 

 

B1 – Diagrama da Instituição 

 

Anexar PDF com diagrama da estrutura orgânica da Instituição, incluindo as diferentes Unidades 

Orgânicas (máx. 200 kB). 

Ficheiro com 16Kb 

 

B2 – Número global de docentes 

 

Mapa de preenchimento automático aquando da submissão do Guião na plataforma da A3ES, a 

partir da informação constante nos mapas de Unidade Orgânica (Mapas D5.2). 

 

Mapa Automático 

 

B3 – Centros e Unidades de Investigação não integrados em Unidades Orgânicas 

 

Indicar os centros e unidades de investigação em funcionamento na Instituição ou de que a 

Instituição seja parceira, excetuando os que estejam integrados em Unidades Orgânicas, que 

serão listados em D8. Para cada um dos centros/unidades listados deverão ser indicados o 
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número (em pessoas) de docentes/investigadores doutorados da Instituição que aí exercem 

atividades de investigação e a classificação atribuída pela FCT, quando exista. 

 

 

 

B4 – Serviços de apoio de utilização comum 

 

Indicar os serviços de apoio de utilização comum (de natureza administrativa, técnica, de apoio 

científico-pedagógico, de extensão, …), incluindo o pessoal não-docente (em número) que aí 

presta regularmente serviço. Não deverá haver sobreposição com o pessoal indicado em D6.1. 

 

 

B5 – Unidades de prestação de serviços 

 

Indicar as unidades de prestação de serviços criadas a nível da Instituição, incluindo o pessoal 

(em número) que aí presta regularmente serviço. Não deverá haver sobreposição com o pessoal 

indicado em D6.1. Eventuais unidades de prestação de serviços criadas no âmbito de Unidades 

Orgânicas deverão ser referidas no campo C9 do Guião. 

 

 

B6 – Dimensão do Apoio Social 

B6.1 – Bolsas de estudos 

 

Preenchimento de tabela com os seguintes dados, relativos aos três últimos anos: total de 

estudantes inscritos na Instituição; número de candidaturas a bolsa de estudos; número de 

bolsas concedidas; valor da bolsa máxima concedida; valor médio das bolsas concedidas. 

B3 - Centros e unidades de investigação não integrados em Unidades Orgânicas

Designação Investigadores doutorados Classificação FCT

UNIESEP 53

CIDESI 12

CINTESIS 19 Very good

B4 - Serviços de apoio de utilização comum

Designação Pessoal

B5 - Unidades de prestação de serviços

Designação Pessoal

NÃO HÁ
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B6.2 – Residências (2015/16) 

 

Indicação do número de camas disponíveis em residências no ano letivo de 2015/16 e da 

respetiva taxa média de ocupação (%). 

 

 

 

B6.3 – Alimentação (2015/16) 

 

Indicação do número de lugares disponíveis em refeitórios em 2015/16, número médio diário de 

refeições servidas e número total de refeições servidas anualmente. 

 

 

B6.4 – Outros apoios (3000 carateres) 

 

Indicação de outros apoios de natureza social concedidos aos estudantes, designadamente 

apoios a estudantes com necessidades educativas especiais, apoio médico e psicológico, 

instalações desportivas etc…. 

 

A ESEP disponibiliza aos estudantes que o desejem, no quadro do GAEIVA − Gabinete de 

acompanhamento e inserção na vida ativa, um gabinete de apoio psicológico (com uma 

B6.1 - Bolsas de estudo

2013/2014 2014/2015 2015/2016

Total de estudantes 1737 1732 1712

Bolsas pedidas 663 697 681

Bolsas concedidas 591 615 631

Bolsa máxima 5376 4912 4553

Bolsa média 2074 2047 1926

B6.2 - Residências (2015/2016)

B6.2.1 - Número de camas em em residências (2015/2016) 0

B6.2.2 -Taxa de ocupação (%)  -

B6.3  -Alimentação (2015/2016)

B6.3.1 - Número de lugares em Refeitório 168

B6.3.2 - Número de refeições servidas (média diária) 31

B6.3.3 - Número anual de refeições 6804
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Psicóloga). Este gabinete tem como propósitos entre outros, acompanhar os processos de 

adaptação à escola e ao ensino e os processos de inserção na vida ativa, prestar apoio 

psicológico especializado e individual, em contexto confidencial e de forma gratuita. 

Para além da realização das consultas de psicologia, o encaminhamento para serviços de saúde 

quando a situação ultrapassa a capacidade de resposta da Psicóloga, incluindo o apoio médico 

e psiquiátrico protocolado com o Serviço de Apoio ao Estudante da Faculdade de Medicina do 

Porto e Hospital de S. João. 

Entre as medidas de apoio aos estudantes economicamente carenciados, que não reúnam 

condições de elegibilidade para o acesso à bolsa social ou vivam situações extraordinárias, a 

ESEP tem vindo a aplicar outros apoios e auxílios de emergência. Para o efeito, foi criado um 

Fundo de Emergência Social e reguladas algumas atividades internas de serviço comunitários 

que, em situações excecionais e esporádicas, podem ser disponibilizadas a estudantes, a título 

de auxílio económico. 

No que respeita a instalações desportivas, a ESEP dispõe de infraestruturas desportivas 

totalmente remodeladas e equipadas para diversas modalidades desportivas, a par de 

infraestruturas ajardinadas adequadas para caminhadas e para outras modalidades que não 

exigem um campo desportivo. 

 

B6.5 – Orçamento de ação social 

 

Indicação do Orçamento de Estado da Instituição para a ação social, das receitas próprias de 

ação social e do total de receitas, em 2016. 

 

 

B7 – Síntese da oferta educativa 

 

Mapa com o número total de ciclos de estudos da Instituição com acreditação válida, 

discriminados por TeSP, Licenciatura e Mestrado. O seu preenchimento é automático aquando 

da submissão do Guião na plataforma da A3ES. 

 

Mapa Automático 

 

B6.5 Orçamento (2016) -Ação Social

B6.5.1 - Orçamento de estado 95 342,00 €

B6.5.2 - Receitas próprias 0,00

B6.5.3 - Total 95 342,00 €
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C2 – Oferta educativa 

Demonstração de que a oferta educativa da UO é adequada à missão de uma instituição de 

natureza politécnica (9000 carateres) 

 

A oferta formativa da ESEP dá resposta à política educativa, respondendo às necessidades da 

comunidade e às preocupações de desenvolvimento do conhecimento em Enfermagem. Neste 

quadro. 

A Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que estabelece o Regime jurídico das instituições de 

ensino superior, no artigo 3.º, quando alue à natureza binária do ensino superior, refere que 

deve “o ensino politécnico concentrar -se especialmente em formações vocacionais e em 

formações técnicas avançadas, orientadas profissionalmente”. Por seu turno, a ESEP tem na sua 

missão “proporcionar ciclos de estudos, bem como outros programas de formação, orientados 

para o desenvolvimento de competências no domínio da Enfermagem.” 

Neste quadro, e em coerência com estas duas superiores orientações, a oferta formativa da 

ESEP, não só é basicamente constituída por formações técnicas avançadas (licenciatura, 

mestrados e cursos de pós-licenciatura de especialização em enfermagem), como, toda ela, está 

orientada profissionalmente para o exercício da enfermagem, seja por enfermeiros de cuidados 

gerais, seja por enfermeiros especialistas.  

A principal oferta formativa (cerca de 2/3 do total de estudantes) é o Curso de Enfermagem 

(grau de licenciado). Este curso − com a duração de 4 anos, 240 ECTS, tem um total de 6.015 

horas, das quais 3.015 são de ensino clínico − responde às exigências da Diretiva 2005/36/CE, 

do Parlamento Europeu, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais (transporta 

para a ordem jurídica interna pela Lei n.º 26/2017, de 30 de maio para o quadro jurídico interno 

pela Lei) para os enfermeiros responsáveis por cuidados gerais, pelo que os detentores deste 

diploma podem inscrever-se na Ordem dos Enfermeiros (OE) e verem ser-lhes atribuído o titulo 

profissional de Enfermeiro. 

Para além do título de enfermeiro, a Ordem dos Enfermeiros atribui o título de Enfermeiro 

especialista, em seis áreas clinicas, aos detentores de um diploma de especialização em 

enfermagem (formação regulada pelo Decreto Lei n.º 353/99, de 3 de setembro e pela Portaria 

n.º 268/2002, de 13 de março). A ESEP disponibiliza, anualmente, todas as formações 

necessárias à atribuição, pela OE deste título profissional, ou seja: 

- Curso de Pós-licenciatura em Enfermagem Comunitária; 

- Curso de Pós-licenciatura Enfermagem Médico-Cirúrgica; 

- Curso de Pós-licenciatura em Enfermagem de Reabilitação; 
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- Curso de Pós-licenciatura em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; 

- Curso de Pós-licenciatura em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia; 

- Curso de Pós-licenciatura em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria. 

Dado que muitos dos enfermeiros interessados na formação necessária à obtenção do título de 

especialista (que atribui um diploma, mas não é conferente de grau) gostariam de prosseguir 

estudos, obtendo o grau de mestre, a escola disponibiliza cursos de mestrado nas mesmas áreas 

clínicas, ou seja: 

- Mestrado em Enfermagem Comunitária; 

- Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica; 

- Mestrado em Enfermagem de Reabilitação; 

- Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; 

- Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia; 

- Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria;  

Mas como também existem outras necessidades, em áreas de atuação dos enfermeiros que não 

se enquadram nas referidas áreas clínicas, a oferta formativa da ESEP abrange ainda dois cursos 

de mestrado, um em Direção e Chefia de Serviços de Enfermagem, dirigido à formação de 

enfermeiros com responsabilidades na área da gestão, por exemplo enfermeiros-chefes e, 

outro, o Curso de Especialização em Educação Académica e Clínica, dirigido a profissionais da 

saúde que participem nos respetivos processos formativos. Este ultimo curso, instituído em 

associação com a Universidade do Porto, envolve as várias unidades orgânicas na área da saúde 

desta universidade. 

Mesmo não podendo atribuir o grau de doutor, a preocupação com o desenvolvimento do 

conhecimento em Enfermagem e o acesso ao grau de doutor, nomeadamente por parte dos 

docentes integrados no Estatuto da carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico 

(ECPDESP), tem conduzido a uma estreita colaboração da ESEP com o ICBAS-UP no âmbito do 

programa doutoral em ciências de enfermagem instituído por esta faculdade da UP. 

No intuito de dar resposta a outras necessidades dos enfermeiros, a ESEP disponibiliza, para 

além de formações temáticas pontuais, ainda, de forma regular os seguintes cursos de pós-

graduação: 

- Curso de Pós-graduação em Gestão de Serviços de Enfermagem; 

- Curso de Pós-graduação em Sistemas de Informação em Enfermagem; 

- Curso de Pós-graduação em Supervisão Clínica em Enfermagem. 
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C3 – Estudantes  

Análise da evolução da procura dos ciclos de estudos da Unidade Orgânica, com referência a  

estudantes do regime geral de acesso, maiores de 23 anos e provenientes dos TeSP. Origem  

regional dos estudantes. Eventuais dificuldades de recrutamento em alguns cursos. (6000 

carateres) 

 

Ao longo dos últimos cinco anos, a procura dos cursos lecionados na ESEP tem-se mantido 

elevada. 

Relativamente ao curso de enfermagem, e mais especificamente ao contingente geral de acesso, 

o número de candidatos, nos últimos 5 anos, foi em média de 1015, com a seguinte distribuição 

anual: 1097 em 2012/2013; 988 em 2013/2014; 1302 em 2014/2015; 1205 em 2015/2016; e, 

933 em 2016/2017. 

No último ano de referência, 2015/2016, o número de estudantes que, na 1.ª fase, selecionaram 

a ESEP como primeira opção foi de 399, o que corresponde a 42,8% dos candidatos (valor 

superior ao do ano anterior, que foi de 37,5%), sendo que a tendência tem sido crescente (2012 

– 33,8%, 2013 – 35,7%, 2014 – 37,6%, 2015 – 37,5% e 2016 – 42,8%)  

Quanto aos candidatos ao concurso de maiores de 23 anos, a tendência também tem sido de 

crescimento, variando entre os 34 candidatos de 2012/2013 e os 54 de 2016/2017 (com 34 em 

2012/2013; 41 em 2013/2014; 23 em 2014/2015, 46 em 2015/2016 e 54-2016/2017).   

Quanto aos cursos de segundo ciclo, e relativamente aos últimos anos, o preenchimento das 

vagas disponibilizadas para os diferentes cursos tem tido um valor médio próximo dos 82%.  

Já os cursos de pós-licenciaturas de especialização em enfermagem e as pós-graduações têm 

tido uma procura, ainda mais elevada, muito próxima dos 100%. 

Em síntese, nos últimos 5 anos, no curso de enfermagem 100% das vagas foram preenchidas, os 

cursos de mestrados tiveram uma ocupação média de 81%, enquanto nos cursos de pós-

licenciatura de especialização em enfermagem foram ocupadas 96% das vagas disponíveis.  

Para além das matrículas em cursos, no mesmo período de referência, inscreveram-se em 

unidades curriculares isoladas, em média, 51 estudantes por ano letivo. 

A maioria dos estudantes que frequentaram a ESEP, no período acima referido, tinham origem 

no distrito do Porto (75,6%), seguindo-se os distritos contíguos (Braga e Aveiro, com 9,1% e 

8,4%, respetivamente). O valor percentual remanescente (6,2%) reporta estudantes de todos os 

outros distritos. 

Não são lecionados na ESEP cursos Técnicos superiores profissionais. 
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Considerando o já exposto, a ESEP não só não tem tido dificuldades de recrutamento para a 

esmagadora maioria dos seus cursos, como, na generalidade dos cursos, a procura é claramente 

superior à oferta de vagas. 

 

C4 – Diplomados  

 

Reflexão crítica sobre a evolução do número de diplomados e a facilidade de acesso ao mercado 

de trabalho. (6000 carateres) 

Antes de mais importa esclarecer que, a partir do ano letivo 2012/2013, de acordo com as 

orientações da DGEEC para a elaboração do RAIDES, passaram a ser contabilizados como 

estando em estado de conclusão os estudantes que concluíram todas as unidades curriculares 

do plano de estudos e não, como antes acontecia, os estudantes com documentos de conclusão 

de curso emitidos. Por outro lado, nos termos dos regulamentos em vigor, a emissão dessa 

documentação exige a matrícula no curso e o aproveitamento a todas as unidades curriculares 

do respetivo plano de estudos. Por força das oportunidades criadas em resultado da 

implementação do denominado processo de Bolonha, alguns estudantes solicitam a creditação 

de formação já realizada no âmbito de outros cursos superiores, o que abrevia a passagem pela 

escola e aumenta o número de diplomas emitidos em alguns cursos cujos planos de estudos são 

constituídos por unidades curriculares que integram outros cursos. 

O número de diplomados no curso de enfermagem tem sido similar nos últimos cinco anos, em 

média 244 diplomados. 

A DGES realiza anualmente, antes da publicação do despacho do MCTES que fixa as vagas para 

os diferentes cursos, o cálculo do nível de desemprego dos pares instituição/ciclo de estudos (NDp). 

Este cálculo, sendo realizado com base número de diplomados inscritos nos centros de emprego, 

mostra-se particularmente falível (e tendencialmente subavaliado) já que a inscrição nos centros de 

emprego não é obrigatória para todos os diplomados ainda não empregados e a atualização dos 

registados não decorre de forma uniforme em todo o país. Apesar de o curso de enfermagem da 

ESEP apresentar um valor (3,7 %) claramente abaixo do nível geral de desemprego (7,2%), a 

convicção de que o desemprego estaria subavaliado levou a que a ESEP garantisse a sua própria 

monitorização da empregabilidade dos seus diplomados (efetuada pelo Gabinete de apoio ao 

estudante e integração na vida ativa − GAEIVA).  

Da monitorização da empregabilidade destes diplomados a 24 meses, conclui-se que apenas 8% 

dos enfermeiros, formados há dois anos, continua desempregado. 

Limitados pelo estado do mercado de trabalho interno que, por força de medidas de contenção 

de custos e de redução de efetivos na administração pública (o Estado é o grande empregador 
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de Enfermeiros), os recém-licenciados têm, cada vez mais, interiorizada a ideia de poder 

emigrar. Em todo o caso, a existência de algum desemprego entre os diplomados que decidem 

permanecer em Portugal não significa, de modo algum, que exista um número excessivo de 

enfermeiros para as necessidades do país. Recorde-se que o rácio de enfermeiros por mil 

habitantes era, em Portugal, em 2014, de 6,41, enquanto valor médio nos países da OCDE era 

de 8,6. Recorde-se, ainda, que um estudo divulgado pela Associação Portuguesa de Economista 

da Saúde, em 2011, apontava para um rácio de 1,5 enfermeiros por cada médico, enquanto o 

mesmo rácio, na UE, era de 2,6.   

Nesta conjuntura, todos os diplomados que se dispõem a emigrar, encontram rápida e 

facilmente emprego, sobretudo para países da UE. O reconhecimento, pelas instituições de 

saúde estrangeiras, da qualidade da formação dos diplomados da ESEP é evidente e constitui 

uma das principais razões para a excecional procura destes diplomados. Este facto confirma-se, 

por exemplo, pela realização, no último ano, de 178 sessões de divulgação de ofertas de 

emprego, dirigidas a estudantes e a diplomados da ESEP, promovidas, em colaboração com a 

ESEP, por diferentes agências de emprego e hospitais estrangeiros. 

Relativamente aos cursos de 2º ciclo, no mesmo intervalo, o número médio de diplomados, por 

ano letivo, foi superior a 13. Apesar de uma ligeira diminuição no ano letivo 2012/2013, o 

número de diplomados também se tem mantido próximo ao longo destes últimos anos letivos.  

A generalidade dos estudantes do 2º ciclo já se encontram inseridos no mercado de trabalho. A 

valorização profissional resultante da conclusão de um destes cursos decorre das disposições 

legais associadas à progressão na carreira de enfermagem.  

 

C5 – Corpo docente  

 

Análise da adequação do corpo docente da Unidade Orgânica, em número, qualificação e 

especialização, face à oferta educativa e número de estudantes, indicando as eventuais 

necessidades de recrutamento de novos docentes. (6000 carateres) 

 

Ver ponto A9 

 

C6 – Instalações  

 

Indicação das áreas disponíveis em instalações para uso específico pela Unidade Orgânica, sua 

adequação e estado de conservação, e eventuais necessidades de melhoria. Este campo não 
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deverá incluir instalações de uso comum indicadas em A13 ou no campo C6 de outra Unidade 

Orgânica. (6000 carateres) 

 

Todas as instalações da instituição foram indicadas no ponto A13. 

 

C7 – Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de 

alto nível (9000 carateres)  

Indicação dos principais resultados de investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e 

desenvolvimento profissional de alto nível na Unidade Orgânica nos últimos 5 anos e sua 

valorização económica. 

 

Identificam-se, a seguir, os projetos em curso, na UNIESEP, no CINTESIS e no CIDESI: 

Gestão de sinais & sintomas (UCP-GSS): 

• (In)continência urinária – dados para o diagnóstico de enfermagem; 

• A pessoa com dor crónica – um modelo de acompanhamento de enfermagem; 

• Da condição de saúde do doente com patologia oncológica colorectal ao processo de 

“tomar conta” por parte dos “membros família prestadores cuidados”; 

• Dos modelos formativos e da certificação de competências em cuidados paliativos; 

• Interprofessional experiential learning (IPE) solutions: equipping the qualified dementia 

workforce to champion evidence informed improvement to advanced dementia care 

and family caring (Palliare)”; 

• Modelo de intervenção em enfermagem, promotor da utilização de estratégias de 

coping mais adaptativas; 

• Potencial Cognitivo e Funcional em idosos: Fatores de Vulnerabilidade e de Proteção. 

Autocuidado (UCP-AC): 

• Adequação das terapêuticas de enfermagem às necessidades do familiar cuidador; 

• Autogestão na doença crónica; 

• Cuidar da pessoa com doença renal crónica terminal com fístula arteriovenosa; 

• Dependência no autocuidado em contexto familiar; 

• Famílias cuidadoras; 

• Gestão da doença e do regime terapêutico na DPOC, em contexto hospitalar; 

• Modelo de gestão da qualidade dos cuidados de enfermagem nas equipas de cuidados 

continuados integrados; 

• Perceção de auto-eficácia e de auto-determinação na gestão da doença pessoa com AR; 
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• Processos de adaptação da criança à doença crónica: estudo das conceções infantis de 

saúde e doença através da escrita e da representação gráfica; 

• Promoção da autonomia da pessoa dependente para o autocuidado: que modelo de 

cuidados?; 

• Promover o autocuidado. Apoiar a adesão e a gestão do regime terapêutico. Programa 

de intervenção em pessoas com diabetes; 

• Questionário de caracterização do estilo de gestão do regime terapêutico; 

• Tecnologias educacionais interativas: contributos para o desenv. conhecimento e 

habilidades familiares cuidadores; 

• Adequação das terapêuticas de enfermagem às necessidades do familiar cuidador; 

• Terapêuticas promotoras do coping adaptativo em clientes com patologia oncológica 

mamária. 

Desenvolvimento humano (UCP-DH): 

• Bem-estar espiritual, qualidade de vida e coping em fase final vida; 

• Amamentar: das intenções aos comportamentos; 

• Autoeficácia e autocontrolo no trabalho de parto: modelo de intervenção; 

• Cuidar de um filho com cancro: padrões de resposta numa transição; 

• Dos contextos de trabalho à saúde dos profissionais; 

• Enfermagem e a construção da parentalidade; 

• Enfermagem pediátrica – cuidados centrados na família; 

• Maternidade, emoções e peso: estudo de variáveis preditivas do peso na gravidez e pós-

parto; 

• Os adolescentes com fibrose quística e o papel do enfermeiro no processo de 

crescimento; 

• Transição do adolescente com cardiopatia congénita para os cuidados de saúde de 

adultos – programa de intervenção; 

• Ultrapassar a perda involuntária da gravidez – um modelo de intervenção; 

• Um olhar sobre o envelhecimento. 

Enfermagem: disciplina & profissão (UCP-EDP): 

• Comunidade, cliente dos cuidados de enfermagem: modelos de intervenção; 

• Ética e humanização em saúde; 

• Luzes e sombras em famílias de gémeos; 

• Modelo dinâmico de avaliação e intervenção familiar: uma ação transformativa em 

cuidados de saúde primários; 
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• Nascer em casa: memórias dos saberes e fazeres da arte de partejar: um contributo para 

a história da enfermagem obstétrica; 

• O profissional de saúde em exercício de voluntariado: enquadramento ético; 

• Promoção da saúde da família ao longo do ciclo de vida e transições; 

• Prática baseada na evidência; 

• Qualidade e direito à educação superior: estratégias institucionais em tempos de 

globalização; 

• Representações, famílias e modelos de intervenção em saúde; 

• Transferência na formação para a prática de enfermagem de saúde familiar: contributo 

de um design estratégico de formação. 

Formação & gestão em enfermagem (UCP-FGE): 

• Acompanhamento das práticas clínicas dos alunos de enfermagem: da relação 

supervisiva à identidade profissional; 

• As competências de gestão na formação em enfermagem – proposta de um plano 

curricular; 

• Conceção de cuidados de enfermagem: modelos clínicos de dados e sistemas 

informação; 

• Conceção de um programa de supervisão clínica em enfermagem em contexto de 

cuidados de saúde primários; 

• Contributos das tecnologias informação na gestão em enfermagem; 

• Desenvolvimento de competências para a conceção de cuidados de enfermagem nos 

estudantes da ESEP; 

• Impacte do modelo de implementação das equipas de cuidados continuados integrados: 

satisfação dos clientes; 

• Práticas profissionais no bloco operatório: trajetos de formação e experiências 

supervisivas; 

• Qualidade em diabetes mellitus tipo 2 e (auto)gestão da doença: dinâmicas 

organizacionais e processos supervisivos; 

• Supervisão clínica para a segurança e qualidade dos cuidados. 

Relativamente às atividades de divulgação nos últimos 5 anos, a informação pode ser sintetizada 

da seguinte forma: 

a) Artigos em revistas de circulação nacional e internacional com arbitragem científica: 2012: 36; 

2013: 42; 2014: 69; 2015: 67; 2016: 115; 

b) Livros (autores ou editores) e capítulos: 2012: 14; 2013: 2; 2014: 11; 2015: 12; 2016: 34; 
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c) Publicações em atas de encontros científicos: 2012: 85; 2013: 51; 2014: 124; 2015: 70; 2016: 

146; 

d) Comunicações orais/posters, conferências ou palestras, comunicações e seminários: 2012: 

129; 2013:167; 2014: 184; 2015: 138; 2016: 287. 

Como é possível verificar, a evolução tem sido positiva, com um aumento significativo no último 

ano. 

Os docentes da ESEP desenvolvem atividades de cariz científico que incluem a participação como 

peer review de revistas nacionais e internacionais, como: Revista Referência; Revista 

Investigação em Enfermagem; Revista da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras 

(APEO); Revista Portuguesa de Enfermagem (APE); Revista Pensar em Enfermagem (ESEL); 

Revista Nursing; Revista de Enfermagem Oncológica (IPO − Porto); Revista Stroke (EUA); Revista 

Gaúcha de Enfermagem (Brasil); Revista Rev Rene (Brasil) e a Revista da Escola de Enfermagem 

da USP (Brasil). 

Destacam-se, ainda, as participações nos conselhos editoriais de revistas internacionais, como 

o Journal of Health Informatics (JHI) − Brasil; Ata Paulista de Enfermagem − Brasil; Cadernos de 

Saúde Coletiva da Recenf – Revista científica de enfermagem − Brasil; Revista Panamericana de 

Salud Pública/Pan American Journal of Public Health; Revista Enfermería Comunitária; Revista 

Evidentia; Revista da Associação de Investigação Científica do Atlântico (AICA); Revista Kairós; 

Revista Texto e Contexto; Revista de Enfermagem da Escola Ana Nery; Revista Rev Rene (Brasil). 

Os docentes da ESEP desenvolveram atividades de orientação ou coorientação de dissertações 

de mestrado ou teses de doutoramento: 

Doutoramento: 2012: 15; 2013: 37; 2014: 23; 2015: 17; 2016: 26; 

Mestrado: 2012: 140; 2013: 100: 2014: 50; 2015: 73; 2016: 85. 

Associado ao trabalho de orientação de teses de doutoramento e dissertações de mestrado, os 

docentes da ESEP têm participado em júris de defesa pública destes graus académicos e de 

outras provas, que podemos sintetizar da seguinte forma: 

a) Doutoramento: 2012: 13; 2013: 24; 2014: 39; 2015: 38; 2016: 41; 

b) Mestrado: 2012: 170; 2013: 94; 2014: 124; 2015: 80; 2016: 96; 

c) Provas públicas para professor coordenador: 2012: 1; 2013: 2; 2014: 2; 2015: 5; 2016: 2; 

d) Provas de atribuição do título de especialista: 2012: 3; 2013: 45; 2014:10; 2015: 6; 2016: 9. 

A ESEP manteve a colaboração com ICBAS-UP para a coordenação e lecionação nos cursos de 

pós-graduação em enfermagem (Curso de Mestrado em Ciências de Enfermagem e ao Curso de 

Doutoramento em Ciências de Enfermagem). No âmbito desta cooperação, os docentes da ESEP 



 

47 
 
Relatório de autoavaliação institucional - 2017 
 

orientaram 70 teses de Doutoramento, das quais 28 já se encontram concluídas. No âmbito das 

dissertações de Mestrado, quatro foram orientadas por docentes da ESEP.  

 

C8 – Produção artística  

 

Indicação dos principais resultados de produção artística na Unidade Orgânica nos últimos 5 

anos, quando aplicável. (6000 carateres) 

 

Não aplicável 

 

C9 – Prestação de serviços à comunidade  

 

Indicação das principais atividades de prestação de serviços à comunidade a nível da Unidade 

Orgânica, incluindo as atividades de promoção cultural, artística e desportiva, e da sua 

contribuição para o desenvolvimento regional e nacional. (9000 carateres) 

 

A escola, no âmbito da sua atribuição de difusão do conhecimento, promove diversos eventos 

científicos que visam não só a divulgação do conhecimento mas, também, a sua aproximação 

com a comunidade. 

Em 2016, a escola promoveu vários eventos científicos, nomeadamente: o 2nd International 

Conference on Health and Health Psychology; o 3.º Congresso Internacional da PNAE - Paediatric 

Nursing Associations of Europe; a Conferência Internacional – Palliare Project;  a Conferência: 

Revisitar a Carta de Ottawa; o II Seminário: Tratamento de Feridas ; o II Simpósio Internacional 

de Inovação no Ensino, em Saúde e em Enfermagem; as Jornadas Internacionais de Enfermagem 

Comunitária 2016; a Palestra – Autismo – The Son-rise Program; o Seminário "Museu de 

Enfermagem; o II Seminário CINTESIS-ESEP: Inovação, Investigação e Desenvolvimento em 

Enfermagem; o Seminário de Saúde Mental 2016; o Seminário: Tratamento de Feridas; 

"Cibersegurança na saúde: proteção de dados pessoais e da informação de saúde; a Conferência: 

O que nos move – A motivação para o desenvolvimento pessoal e Profissional; a Conferência 

Portugal na encruzilhada da qualificação e da emigração: a tendência de preparação de 

profissionais para o mercado global; o Fórum Internacional do Autocuidado. 

Em 2016 estabeleceu ainda parcerias com algumas instituições tendo em vista a aplicação do 

conhecimento na comunidade. Destacam-se os seguintes projetos: 

PIPC: Plataforma Interativa de Introdução à Prática Clínica de Enfermagem; 
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SAFECARE: Supervisão Clínica para a segurança e qualidade dos cuidados; 

ALERTFALLS: Prevenção de quedas em pessoas mais velhas a viverem sós; 

ECare-COPD: Promoção da autogestão na DPOC: Programa formativo; 

EpiDAC: Famílias que integram pessoas dependentes no autocuidado: estudo exploratório de 

base populacional na região do Norte. 

Para além dos eventos científicos a escola promoveu, no mesmo ano letivo, diversos eventos de 

natureza lúdica, cultural e apoio social, como: Comemorações do Dia Internacional dos Museus; 

Magusto 2016; Festa de Natal da Comunidade ESEP; Festa de Natal das Crianças ESEP; Festival 

de Música e Dança 2016 da ESEP; Cerimónia de Abertura Ano Letivo 2016/17; Cerimónia de 

Graduação do Ano Letivo 2016/17; Comemorações do 120.º Aniversário da ESEP; 

CANSTRUCTION Portugal (recolhendo mais de 1.400 latas para distribuição pela comunidade 

local de pessoas carenciadas); Apoio a estudantes carenciados; Apoio a populações carenciadas 

e a sem-abrigo, (em parceria com a Associação Amor Caseiro); Realização de rastreios de saúde 

no bairro do Carriçal, no âmbito da iniciativa FAP no Bairro; Dinamização de sessões de ensino 

às mães e a recolha de produtos no âmbito da iniciativa Bebés de S. João, em parceria com o 

Hospital de São João; Participação na campanha “papel por alimentos” integrada numa iniciativa 

do Banco Alimentar Contra a Fome (recolha de mais de 3 toneladas de papel); Participação na 

iniciativa de recolha de roupa em parceria com a ANAP; Recolha de géneros alimentícios em 

parceria com o BACF; Colaboração com o CEFPI (Centro de Educação e Formação Profissional 

Integrada) e com a CEV (Associação Criança e Vida), na disponibilização de espaço na ESEP para 

a venda de produtos; Campanha de angariação de voluntários (estudantes e outros elementos 

da comunidade educativa) em colaboração com a ANGEL (Associação Síndrome de Angelman 

Portugal); Peditório anual em colaboração com a CÁRITAS diocesana do Porto; e,  ainda, a 

participação  em diferentes iniciativas como feiras de saúde ou o apoio a peregrinos, em 

colaboração com a Associação de estudantes da ESEP. 

 

C10 – Colaboração nacional e internacional  

 

Indicação de atividades em cooperação com outras instituições, nacionais ou internacionais, a 

nível da Unidade Orgânica, incluindo ciclos de estudo em conjunto e participação em atividades 

e projetos de investigação orientada. (6000 carateres) 

 

A oferta formativa da ESEP está alicerçada na cooperação pedagógica com instituições 

hospitalares e de prestação de cuidados de saúde. Na realidade, o conjunto dos cursos 
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disponíveis tem uma forte componente de ensinos clínicos que decorrem em diferentes 

instituições de saúde. Neste quadro, estão protocoladas diferentes parcerias com estas 

instituições de saúde 

Paralelamente, têm sido disponibilizados diversos cursos, que resultam da parceria com outras 

instituições de ensino superior nacionais e internacionais. Assim, ao nível da oferta de cursos de 

curta duração é anualmente realizado um curso de atualização em gestão em enfermagem, que 

resulta da parceria com a Universidade de São Paulo (Brasil). Ao nível de cursos conferentes de 

grau, está acreditado o Mestrado em educação académica e clínica, envolvendo sete unidades 

orgânicas da Universidade do Porto e a ESEP. A ESEP colabora ainda intensamente com o ICBAS-

UP, na concretização do programa de doutoramento em ciências de enfermagem. 

Ao nível dos projetos de investigação, a ESEP participa com dois projetos na rede EIP-AHA - 

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, rede europeia que engloba 

dezenas de instituições internacionais, em particular cooperando, no âmbito do projeto Intent-

Care – Interactive educational technologies for family carers, com a Universidade de São Paulo 

(Brasil), com o Instituto Superior de Engenharia do Porto (Portugal) e com o Centro Hospitalar 

do Porto (Portugal). No âmbito do projeto FP-FAAC, também integrado na rede EIP-AHA, 

coopera com a Universidade de Cordoba (Espanha), com o IMIBIC, instituto de investigação 

biomédica de Córdoba (Espanha) e com a ARS Norte – Administração Regional de Saúde da 

Região Norte. 

Integrou, ainda, parcerias no âmbito de projetos financiados, nomeadamente no que se refere 

ao projeto Palliare - Projeto pedagógico para a melhoria dos cuidados a pessoas com demência 

avançada e respetivos familiares cuidadores, no qual desenvolveu atividade juntamente com a 

University of the West Scotland – Escócia; com a Charles University – República Checa; com a 

Faculty of Healthcare Jesenice – Eslovénia; com a Linnaeus University – Suécia;  com a Turku 

University of Applied Sciences – Finlândia; com a University of Alicante – Espanha. Este projeto 

avaliado, na sua execução, como Muito Bom, será continuado com submissões já em curso. 

Integrou, ainda, o Family Health Nursing Project, projeto europeu, financiado no âmbito do 

programa Erasmus, criando e consolidando parcerias com diversas instituições nacionais e 

internacionais, tais como: State Medical College Erebouni – Arménia; Armenian Nursing 

Association – Arménia; Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (Associação Profissional de 

Enfermeiros) – Alemanha; University of Rome – Itália; Polish Nursing Association – Polónia; 

Ordem dos Enfermeiros – Portugal; Ministério da Saúde – Portugal; Nursing Association – 

Roménia; Nursing Association – Eslovénia; Ministry of Health – Eslovénia; Ministry of Health – 

Espanha; e University of Alicante –Espanha. 
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Destaque, ainda, para as parcerias institucionais no âmbito do Centro de Investigação e 

Desenvolvimento em Sistemas de Informação em Enfermagem, cujo conjunto de ações tem 

permitido desenvolver atividades conjuntas com o International Council of Nurses (ICN) ou a 

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. 

Por fim, de destacar, a participação da ESEP como uma das entidades parceiras do CINTESIS - 

Center for Health Technology and Services Research, permitindo a consolidação de dezenas de 

parcerias nacionais e internacionais no âmbito científico. 

 

C11.2 – Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES)  

Breve apresentação do sistema e indicação do seu estado de desenvolvimento face aos 

referenciais da A3ES para os sistemas internos de garantia da qualidade. (9000 carateres) 

 

A ESEP não tem unidades orgânicas.  

 

C11.3 – Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema  

Breve indicação do contributo da Unidade Orgânica no funcionamento do sistema interno de 

garantia da qualidade da Instituição, incluindo os mecanismos de dinamização da aplicação do 

sistema junto à comunidade académica e de follow-up das medidas de melhoria adotadas no 

âmbito da Unidade, bem como a adesão à participação na aplicação dos instrumentos de 

garantia da qualidade e resultados obtidos. Visibilidade dada na página da Unidade Orgânica 

ao seu envolvimento no sistema. (6000 carateres) 

 

A ESEP não tem unidades orgânicas.  

 

C12 – Observações finais (9000 carateres) 

Reflexão da Unidade Orgânica quanto à sua estratégia de desenvolvimento, os seus pontos 

fortes e fracos e planos de melhoria. 

 

A ESEP não tem unidades orgânicas.  

 

D1 – Oferta educativa 

Tabelas pré-preenchidas pelo sistema de informação da Agência (exceto para os TeSP, em que a 

tabela deverá ser preenchida pela Unidade Orgânica), listando os ciclos de estudos da Unidade 

Orgânica com acreditação válida, data em que foi concedida e respetiva duração, os ciclos de 
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estudos que foram submetidos a acreditação e não foram acreditados, com a data da decisão, e 

os ciclos de estudos descontinuados pela Instituição. Em todas as entradas é especificada a área 

CNAEF principal que consta do registo do ciclo de estudos. 

Mapa Automático 

 

D2 – Vagas e inscritos no 1º ano 

Tabelas pré-preenchidas pelo sistema de informação da Agência (exceto para os TeSP, em que a 

tabela deverá ser preenchida pela Unidade Orgânica), listando, para cada um dos ciclos de 

estudos acreditados da Unidade Orgânica, a evolução de vagas e novos ingressos nos três 

últimos anos, de acordo com os dados disponíveis na DGEEC. 

Mapa Automático 

 

D3 – Inscritos total e diplomados 

Tabelas pré-preenchidas pelo sistema de informação da Agência (exceto para os TeSP, em que a 

tabela deverá ser preenchida pela Unidade Orgânica), listando, para cada um dos ciclos de 

estudos acreditados da Unidade Orgânica, a evolução do número de estudantes inscritos e do 

número de diplomados nos três últimos anos, de acordo com os dados disponíveis na DGEEC. 

Mapa Automático 

 

D4 – Empregabilidade 

Indicar, para a totalidade dos diplomados no período de referência 2014/2015, as percentagens 

de diplomados que obtiveram emprego: em sectores de atividade relacionados com a área do 

ciclo de estudos; em outros sectores de atividades; até um ano depois de concluído o ciclo de 

estudos. 

 

D5 – Descrição e fundamentação dos recursos docentes da Unidade Orgânica 

D5.1 – Corpo docente da Unidade Orgânica 

Preencher, através de écran de introdução de dados, os elementos relativos a cada um dos 

docentes da Unidade Orgânica, indicando o nome completo, categoria e regime de tempo na 

Instituição (valor numérico entre 0 e 100%), e preenchendo ou efetuando o upload da respetiva 

ficha curricular1, de acordo com o modelo referido no anexo III. 

D4 - Empregabilidade

Empegabilidade %

% de diplomados que obtiveram emprego em sectores da atividade relacionados com a área do ciclo de estudos 89%

% de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores da atividade 0%

% de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos 89%
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À medida que os dados vão sendo introduzidos é automaticamente construída a tabela D5.1, 

importando a informação necessária a partir da ficha curricular do docente. 

Mapa Automático 

 

D5.2 – Resumo do corpo docente 

Tabela relativa à variação dos efetivos docentes entre 2009/10 e 2015/16, discriminados, em 

número e ETI, por regime de tempo e grau de qualificação. Os dados relativos a 2015/16 são 

automaticamente preenchidos a partir da tabela D5.1. 

A tabela diferencia entre: (a) “Doutores especialistas”, i.e., os docentes doutorados que, 

simultaneamente, detêm o Título de Especialista obtido em provas públicas (D.L. 206/2009) ou 

o reconhecimento como Especialista por decisão fundamentada do CTC da Instituição; (b) 

“Doutores (excluindo os especialistas) ”, i.e., os docentes doutorados que não detêm o Título ou 

reconhecimento CTC como especialista. Esta diferenciação, que tem por objetivo facultar o 

conhecimento do número total de Especialistas da Unidade Orgânica, não deve ser confundida 

com o conceito de corpo docente especializado constante do D.L. 74/2006, republicado pelo D.L. 

63/2016. 

 

A parte não preenchida será completada automaticamente. A plataforma recorrerá às fichas 

curriculares docentes submetidas. 

 

D5.3 – Estabilidade e dinâmica de formação 

Indicar, em relação ao corpo docente total à data de preenchimento do Guião: o número de 

docentes em tempo integral na Unidade Orgânica com mais de três anos de contrato; o número 

de docentes em doutoramento há pelo menos um ano; as respetivas percentagens em relação 

ao total de ETI da Unidade Orgânica. 

D5.2  - Resumo do corpo docente

2009/2010 2015/2016 2009/2010 2015/2016

Doutores (excluindo os doutores especialistas) 1 1

Doutores especialistas 20 20

Especialistas não doutorados (com reconhecimento CTC) 0 0

Especialistas não doutorados (com título) 0 0

Outros docentes 76 76

Doutores (excluindo os doutores especialistas) 2 0

Doutores especialistas 0 0

Especialistas não doutorados (com reconhecimento CTC) 0 0

Especialistas não doutorados (com título) 0 0

Outros docentes 63 0

Doutores (excluindo os doutores especialistas)

Doutores especialistas

Especialistas não doutorados (com reconhecimento CTC)

Especialistas não doutorados (com título)

Outros docentes

Total de docentes

Corpo docente total 

Pessoal Docente
Nº de docentes ETI

Tempo integral

Tempo parcial

Totais (por grau de colaboração)
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D6 – Pessoal não-docente 

D6.1 – Dotação de pessoal não-docente 

Indicação do número de efetivos de pessoal não-docente em serviço na Unidade Orgânica e 

respetivo regime de tempo na Instituição (0 a 100%). 

41 Trabalhadores em regime de tempo completo 

 

D6.2 – Qualificação do pessoal não-docente 

Discriminação dos efetivos de pessoal não-docente por nível de qualificação académica. 

41 trabalhadores: 

3 - Mestrado 

13 - Licenciatura 

1 – Bacharelato 

15 – Ensino secundário completo 

1 – 11º ano escolaridade 

5 – 9º ano 

3 – 4º ano 

 

D7 – Internacionalização 

Preenchimento de tabela com os seguintes itens relativos ao nível de internacionalização da 

Unidade Orgânica: percentagem de estudantes estrangeiros matriculados a tempo inteiro na 

Unidade Orgânica (não inclui os estudantes em mobilidade in incluídos no item seguinte); 

percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade in e de mobilidade out; 

percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade in (“nº de docentes 

estrangeiros” / “Total de ETI na Unidade Orgânica”); percentagem de docentes da Unidade 

Orgânica em mobilidade out (“nº de docentes em mobilidade out” / “Total de ETI na Unidade 

Orgânica”). 

D5.3  - Estabilidade e dinâmica de formação 

Corpo docente próprio Número %

Nº de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato 85 100

Nº de docentes em doutoramento há pelo menos um ano 23 27
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D8 - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) 

Indicar os centros e unidades de investigação em funcionamento na Unidade Orgânica ou de que 

a Unidade seja parceira, excetuando os que tenham sido indicados em B.3. Para cada um dos 

centros/unidades listados deverão ser indicados o número (em pessoas) de docentes/ 

investigadores doutorados da Unidade Orgânica que aí exercem atividades de investigação e a 

classificação atribuída pela FCT, quando exista. 

 

Todos os docentes foram incluídos no mapa B3 

 

 

D9 – Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica 

Indicar os serviços de apoio (de natureza administrativa, técnica, de apoio científico-pedagógico, 

de extensão, …) criados no âmbito da Unidade Orgânica. O pessoal não-docente que preste apoio 

nestes serviços deverá ser incluído no campo D6.1, independentemente da menção específica a 

esse pessoal que possa ser feita neste campo. 

 

 

D7 - Internacionalização (2015-2016)

Unidade Orgânica  - Escola Superior de Enfermagem do poro %

% de estudantes estrangeiros matriculados na Unidade Orgânica 0,00

% de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) 3,85

% de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) 2,06

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) 55,56

Mobilidade de docentes (out) 8,64

D8 - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)

Designação Investigadores Doutorados  (nº) Classificação FCT

Não aplicável

D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica

Designação Pessoal

NÃO HÁ


