
 

 

 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

 
 

Despacho Presidente n.º 2013/14 

Adequação dos gabinetes em funcionamento  

Para efeitos e nos termos do disposto na Norma de serviço n.º 2012/10, de 30 de novembro, 

procede-se à publicação dos gabinetes resultantes da adequação das estruturas em funcionamento 

na ESEP que, nessa data, reuniam as condições previstas na referida norma.  

Para cada um dos gabinetes abaixo indicados, apresentam-se os propósitos, o âmbito de ação, o 

modelo de funcionamento, o coordenador e os recursos mínimos a alocar, a duração e extinção, e o 

histórico. 

Para registo e memória futura, cada um dos coordenadores apresentará ao Presidente, até 10 de 

maio p.f., para aprovação, um mapa em que constem os diferentes elementos que integram ou 

integraram o gabinete e/ou as estruturas que lhe deram origem. 

Em anexo, publicam-se os elementos referentes aos gabinetes abrangidos por este despacho: 

GHM - Gabinete da história e das memórias; 

GAEIVA - Gabinete de acompanhamento do estudante e inserção na vida ativa; 

GDIAP - Gabinete de divulgação, imagem e apoio a publicações; 

GAMII - Gabinete de apoio à mobilidade e intercâmbio institucional; 

GARIE - Gabinete de apoio à regulamentação e implementação dos estatutos; 

GEM - Gabinete de estatística e monitorização; 

GAP - Gabinete de apoio a projetos; 

GGLI - Gabinete de gestão dos laboratórios e inovação; 

GANTE - Gabinete de apoio às novas tecnologias de ensino; 

GAQA - Gabinete de apoio à qualidade e à avaliação. 

Para conhecimento da comunidade escolar. 

Porto e ESEP, 15 de abril de 2013 

O Presidente,  

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 
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ANEXO 

GHM - Gabinete da História e das Memórias 

Propósitos:  

Reconstituir e divulgar o passado da ESEP, integrando-o na história da enfermagem, através da 

valorização do espólio museológico; 

Conservar e ampliar o espólio museológico;  

Projetar a criação do museu da enfermagem. 

Âmbito de ação: 

Conservar o espólio museológico; 

Realizar e manter atualizado o inventário do espólio museológico da ESEP; 

Apresentar propostas para ampliação do espólio existente; 

Colaborar em programas de conservação e reabilitação; 

Propor a celebração de parcerias/protocolos com organizações ou instituições afins; 

Manter o espaço museológico em exposição permanente; 

Realizar exposições temporárias e colóquios dirigidos ao público em geral; 

Elaborar catálogos do espólio existente;  

Realizar ações de divulgação e sensibilização junto da comunidade escolar do acervo existente e de 

outras peças/documentos relevantes para a enfermagem, de individualidades/entidades parceiras; 

Organizar visitas guiadas, nomeadamente na receção aos estudantes do CLE e aos participantes da 

universidade júnior; 

Prestar apoio técnico e documental, no âmbito da elaboração de trabalhos académicos;  

Elaborar o projeto de criação do museu de enfermagem; 

Modelo de funcionamento: 

O GHM funciona na dependência do Presidente e articula-se com outros órgãos de gestão e 

governo da Escola;  

As atividades dos elementos do gabinete são desenvolvidas dentro do horário de trabalho, sendo 

que, no caso dos docentes, integram a componente não letiva; 

Os elementos que não integram o mapa de pessoal da ESEP (nomeadamente os Professores 

aposentados) participam nas atividades em regime de voluntariado; 
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No âmbito do exercício das suas funções, o GHM poderá programar as atividades que entender 

adequadas;  

Para o desenvolvimento das atividades necessárias, o GHM utilizará as instalações do polo Cidade 

do Porto e poderá dispor da colaboração do secretariado de apoio aos órgãos de gestão. 

Coordenador e recursos mínimos a alocar: 

Maria José Peixoto (Professora Coordenadora) Coordenadora – Carga de trabalho 10% (valor a 

definir anualmente, não inferior a 5%); 

Luís Alexandre Oliveira (Técnico Superior, licenciatura na área de história e pós-graduação em 

ciências da informação) – Coordenador técnico; Carga de trabalho: 20%; 

Orísia Pereira (Técnica Superior, licenciatura na área das ciências históricas e pós-graduação em 

ciências documentais) - Carga de trabalho: 10%; 

Fernando Cardinal (Assistente Operacional) – Carga de trabalho: 30%; 

Duração e extinção:  

O GHM é um gabinete de natureza temporária, que se extinguirá quando o conselho de gestão − 

mercê da sua avaliação − entender estarem satisfeitas as condições que estiveram na base da sua 

criação ou, quando se entender ter encontrado outras soluções que se revelem mais vantajosas 

para o bom funcionamento da Escola.  

Histórico:  

O GHM foi criado na reunião de Conselho de Gestão de 02 de maio de 2012; 

Este gabinete deu continuidade ao trabalho que vinha a ser desenvolvido pelo denominado “grupo 

do museu” (grupo com origem na ex-Escola Superior de Enfermagem de São João, reestruturado 

após a entrada em funcionamento da ESEP), que se manteve em atividade ininterrupta até à 

criação do GHM. 
 

GAEIVA - Gabinete de Acompanhamento do Estudante e Inserção na Vida Ativa 

Propósitos:  

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.  

Apoiar a avaliação e fazer o acompanhamento psicossocial do estudante. 

Âmbito de ação: 

Planear e organizar as atividades de integração dos estudantes na escola em colaboração com o 

Conselho Pedagógico; 

Proceder à caracterização e monitorização dos candidatos e dos estudantes em articulação com o 

GEM; 
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Realizar os procedimentos técnicos e administrativos relativos aos processos de atribuição, de 

controlo e de gestão das bolsas de estudo; 

Fazer o acompanhamento social dos estudantes carenciados; 

Desenvolver atividade de apoio psicológico: nível 1 (identificação de situações de risco, 

referenciação a outros profissionais da saúde, orientação para os recursos da comunidade e 

monitorização de casos) e, se os recursos disponíveis o permitirem, de nível 2 (diagnóstico e 

intervenção psicológica em áreas que interfiram com a aprendizagem); 

Propor a criação de espaços de reflexão e debate a nível extracurricular; 

Desenvolver iniciativas para a otimização das capacidades individuais e melhoria do rendimento 

escolar, nomeadamente sobre métodos de estudo, estratégias para lidar com a ansiedade e as 

intervenções de crise;  

Apoiar a inserção na vida ativa e monitorizar a empregabilidade dos diplomados; 

Elaborar dossiers temáticos, pareceres técnicos, relatórios e projetos que sejam solicitados pelos 

órgãos de gestão; 

Monitorizar as disposições legais aplicáveis ou relevantes para os objetivos do gabinete. 

Modelo de funcionamento: 

O GAEIVA articula-se com outros gabinetes, nomeadamente, o GEM.  

A Coordenadora Técnica para a atividade clínica funciona com autonomia respondendo 

diretamente ao Presidente e desenvolve as atividades dentro do horário de trabalho dos docentes, 

no âmbito da componente não letiva. 

Para o desenvolvimento das atividades necessárias, o GAEIVA utiliza as instalações que lhe estão 

destinadas na sede e no polo Cidade do Porto. 

Coordenador e recursos mínimos a alocar: 

Virgínia Moreira, Administradora – Coordenadora. Carga de trabalho: 10% 

Manuel José Teixeira Pereira (Técnico Superior, licenciatura na área de ação social escolar) - Carga 

de trabalho: 100% 

Irina Ribeiro (Técnica Superior, licenciatura na área de Psicologia) - Carga de trabalho: 100% 

Márcia Cruz (Professora Adjunta; licenciada em Psicologia) – Coordenadora Técnica para a atividade 

clínica. Carga de trabalho: 10% (a definir anualmente, mínimo 5%). 

Estagiários, em número variável. 

Duração e extinção:  

O GAEIVA é um gabinete de natureza temporária, que se extinguirá quando o conselho de gestão − 

mercê da sua avaliação − entender estarem satisfeitas as condições que estiveram na base da sua 

criação ou, quando se entender ter encontrado outras soluções que se revelem mais vantajosas 

para o bom funcionamento da Escola.  

Histórico: 

O GAEIVA foi criado pelo Conselho de Gestão em reunião de 11 de dezembro de 2009.  
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GDIAP - Gabinete de Divulgação, Imagem e Apoio a Publicações - (Fluxo 7208) 

Propósitos:  

Difundir a imagem científica e institucional da ESEP, concebendo as estratégias de comunicação 

interna e externa e coordenando as respetivas ações de divulgação; 

Prestar serviços de apoio à publicação científica, de forma a contribuir para a valorização da marca 

ESEP pelos seus clientes e comunidade científica; 

Apoiar a gestão de projetos científicos;  

Gerir e produzir conteúdos de informação interna e externa (nomeadamente de parceiros da ESEP); 

Âmbito de ação: 

Propor ações inovadoras de comunicação interna e externa; 

Desenvolver ações de divulgação do modelo de enfermagem preconizado pela ESEP; 

Assegurar os contactos com a comunicação social; 

Acompanhar, recolher e tratar informação noticiosa e outra, com interesse para a ESEP, e proceder 

à sua divulgação interna; 

Difundir, interna e externamente, a informação relativa a eventos e notícias da ESEP; 

Editar a newsletter da ESEP, atualizar os conteúdos genéricos do site e das redes sociais da ESEP; 

Conceber suportes de divulgação de cursos e ações da ESEP; 

Apoiar na organização e divulgação de eventos culturais e científicos da ESEP; 

Propor a participação em feiras educativas/orientação vocacional e outros eventos; 

Conceber e apoiar a realização de workshops de pesquisa científica e de apoio à investigação; 

Apoiar a publicação de artigos em revistas nacionais e internacionais; bem como publicação de 

monografias, em formato e-book e livro; 

Coordenar as iniciativas necessárias à criação de uma revista científica de enfermagem, 

nomeadamente a criação de um guia científico da escola e a promoção de parcerias com 

instituições parceiras. 

Modelo de funcionamento: 

O GDIAP funciona na dependência do Presidente e articula-se com outros órgãos de gestão e 

governo da Escola.  

As atividades dos elementos do gabinete são desenvolvidas dentro do horário de trabalho. 

No âmbito do exercício das suas funções, o GDIAP poderá programar as atividades que entender 

adequadas.  
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Para o desenvolvimento das atividades necessárias, o GDIAP poderá partilhar o gabinete 209 e 

dispor da colaboração do secretariado de apoio aos órgãos. 

Coordenação e recursos mínimos a alocar: 

Francisco Vieira (Técnico superior, licenciatura na área de história da arte e mestrado na área de 

marketing) – Coordenador. Carga de trabalho: 90% 

Sandra Pereira (Técnica superior, licenciatura na área de ciências e tecnologias da documentação e 

informação). Carga de trabalho: 50% 

Duração e extinção:  

O GDIAP é um gabinete de natureza temporária, que se extinguirá quando o conselho de gestão − 

mercê da sua avaliação − entender estarem satisfeitas as condições que estiveram na base da sua 

criação ou, quando se entender ter encontrado outras soluções que se revelem mais vantajosas 

para o bom funcionamento da Escola.  

Histórico:  

O GDIAP foi reorganizado na reunião de Conselho de gestão de 2 de maio de 2012, encontrando-se 

em funcionamento desde janeiro de 2011 (conforme consta da ata do Conselho de gestão de 27 de 

junho de 2012).  

O GDIAP resulta da reformulação do Centro de Divulgação Imagem e Serviços ao Cliente (CDISC) 

criado em reunião do Conselho diretivo de 16 de fevereiro de 2008. 
 

GAMII - Gabinete de Apoio à Mobilidade e Intercâmbio Institucional 

Propósitos: 

Promover, apoiar, implementar e acompanhar os projetos de intercâmbio institucional, programas 

e redes de cooperação nacionais ou internacionais, nos domínios do ensino e da investigação; 

Assegurar a gestão administrativa e financeira dos programas de mobilidade e intercâmbio 

institucional. 

Âmbito de ação: 

Preparar anualmente a candidatura ao programa ERASMUS a apresentar à Agência Nacional; 

Organizar as candidaturas internas e externas, apoiar os estudantes, os docentes e os não docentes 

nas necessidades decorrentes do seu processo de mobilidade; 

Organizar ações de divulgação e sensibilização para a mobilidade; 

Preparar e organizar as visitas preparatórias dos programas de mobilidade; 

Elaborar os relatórios, narrativos e financeiros, para a Agência Nacional; 

Avaliar os acordos bilaterais e propor, ou não, a sua renovação; 

Apresentar propostas para novas parcerias de cooperação com instituições, nacionais ou 

estrangeiras; 
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Elaborar análises comparativas entre o plano de estudos da ESEP e de universidades parceiras, com 

vista à creditação pelo CTC da formação realizada; 

Preparar e negociar, com as instituições parceiras, módulos de mobilidade em grupo com 

programação pré-definida; 

Providenciar a renovação da carta ERASMUS; 

Assegurar a correspondência relativa aos processos de mobilidade; 

Emitir pareceres sobre pedidos de mobilidade incoming e outgoing, não enquadrados em 

programas de mobilidade ou proveniente de instituição com a qual a escola não tem acordo de 

cooperação. 

Modelo de funcionamento: 

O GAMII funciona na dependência do Presidente e articula-se com outros órgãos de gestão e 

governo da Escola.  

As atividades dos elementos do gabinete são desenvolvidas dentro do horário de trabalho, sendo 

que, no caso dos docentes, integram a componente não letiva. 

Cabe ao coordenador do GAMII assumir as funções de coordenador institucional ERASMUS e 

VASCO DA GAMA (podendo esta coordenação ser atribuída a outro membro do gabinete). 

No âmbito do exercício das suas funções, o GAMII poderá dirigir-se diretamente aos docentes, não 

docentes e estudantes, e programar as atividades que entender adequadas.  

Para o desenvolvimento das atividades necessárias, o GAMII poderá partilhar o gabinete 209 e 

dispor da colaboração do secretariado de apoio aos órgãos de gestão e do CGR - COC. 

Coordenação e recursos mínimos a alocar: 

Ilda Verganista (Professora Adjunta) – Coordenadora. Carga de trabalho 10% (valor a definir 

anualmente, não inferior a 5%); 

Maria do Céu Almeida (Assistente técnica). Carga de trabalho: 80% 

Duração e extinção:  

O GAMII é um gabinete de natureza temporária, que se extinguirá quando o conselho de gestão − 

mercê da sua avaliação − entender estarem satisfeitas as condições que estiveram na base da sua 

criação ou, quando se entender ter encontrado outras soluções que se revelem mais vantajosas 

para o bom funcionamento da Escola.  

Histórico: 

O GAMII foi criado pelo Conselho de Gestão em reunião de 02 de maio de 2012.  

Este gabinete deu continuidade ao trabalho que vinha a ser desenvolvido pelo denominado “GARE” 

(grupo de apoio às relações externas). O GARE resultou da junção dos responsáveis pelas relações 

externas de cada uma das ex-escolas que deram origem à ESEP, tendo-se mantido em atividade 

desde a entrada em funcionamento da ESEP (janeiro de 2007) até à criação do GAMII. 
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GARIE - Gabinete de Apoio à Regulamentação e Implementação dos Estatutos 

É um gabinete de apoio técnico aos órgãos de gestão. 

Propósitos:  

Apoiar tecnicamente os órgãos de gestão na implementação dos estatutos, do regime jurídico 

aplicável à Escola e demais legislação com implicações no funcionamento e na prossecução das 

atribuições da mesma. Preparar o processo de regulamentação, bem como acompanhar a 

implementação dos regulamentos, normas e procedimentos aprovados. 

Âmbito de ação: 

Estudar, preparar, fundamentar e apresentar propostas de disposições normativas necessárias ao 

funcionamento da ESEP; 

Elaborar pareceres técnicos e projetos que lhe sejam solicitados; 

Acompanhar a implementação da regulamentação através de: 

- Realização de formação in door dos trabalhadores envolvidos nos processos de execução das 

disposições regulamentares; 

- Monitorização da implementação das disposições regulamentares e diagnóstico de necessidades 

de remediação. 

Monitorizar as disposições legais aplicáveis, ou relevantes, para o funcionamento da Escola.  

Preparar os dossiers temáticos que lhe sejam solicitados pelos órgãos de gestão. 

Modelo de funcionamento: 

O GARIE funciona na dependência do Presidente e articula-se com os Presidentes dos outros 

órgãos.  

Para o desenvolvimento das atividades necessárias, o GARIE pode utilizar as instalações que lhe 

estão destinadas na sede. 

Coordenação e recursos mínimos a alocar: 

Sem trabalhadores alocados. Os serviços do gabinete são assegurados através da contratação de 

uma prestação de serviços externa. 

Prestação de serviços: Ana Rute Morim (licenciada em Direito) 

Duração e extinção:  

O GARIE é um gabinete de natureza temporária, que se extinguirá quando o conselho de gestão − 

mercê da sua avaliação − entender estarem satisfeitas as condições que estiveram na base da sua 

criação, nomeadamente que a regulamentação requerida se consolidou, que as situações daí 

resultantes se operacionalizaram e que se estabilizaram os procedimentos inerentes à atividade 

administrativa que a gestão da Escola requer ou, ainda, quando se entender ter encontrado outras 

soluções que se revelem mais vantajosas para o bom funcionamento da escola.  

Histórico:  

O GARIE foi criado pelo Conselho de Gestão em reunião de 11 de dezembro de 2009.  
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GEM - Gabinete de Estatística e Monitorização 

Propósitos: 

Melhorar a qualidade da informação necessária ao governo e à gestão da Escola, nomeadamente 

pela produção de informação sobre a atividade e o funcionamento da escola através da gestão de 

indicadores, da monitorização das fontes de informação e da produção de relatórios.  

Centra a sua atenção na informação sobre a atividade e o funcionamento da escola, 

nomeadamente na oferta formativa e respetiva procura; na caracterização sociodemográfica e no 

percurso académico anterior dos estudantes; nos percursos académicos (sucesso escolar, 

abandono, diplomados, etc.); acesso aos apoios sociais; avaliação dos cursos; empregabilidade; 

mobilidade; atividades de investigação e divulgação científica; evolução dos recursos humanos e da 

situação financeira; satisfação interna com os serviços, trabalhadores e órgãos. 

Criação e extinção:  

Foi criado pelo Conselho de Gestão em reunião de 07 de abril de 2011. Sendo de natureza 

temporária, o gabinete terminará as suas tarefas quando o mesmo conselho – mercê da sua 

avaliação - entender estarem satisfeitas as condições que estiveram na base da sua criação ou, 

quando se entender ter encontrado outras soluções que se revelem mais vantajosas para o bom 

funcionamento da Escola.  

Âmbito de ação: 

Monitorizar a fiabilidade e validade das fontes (incluindo instrumentos de recolha) e dos dados; 

Propor novos indicadores de produção, de desenvolvimento e de sustentabilidade da ESEP, e, se 

necessário, a recolha de novos dados; 

Proceder à análise evolutiva e comparativa (benchmarking) da informação;  

Elaborar relatórios parcelares intercalares de acordo com o solicitado pelos órgãos de gestão ou 

órgãos da tutela; 

Analisar relatórios e pedidos de informação de entidades externas sobre a atividade da escola e 

coordenar as ações necessárias para lhes dar resposta e/ou emitir parecer a enviar ao Presidente. 

Modelo de funcionamento: 

O GEM funciona na dependência do Presidente e articula-se com outros órgãos de gestão e 

governo da Escola.  

As atividades dos elementos do gabinete são desenvolvidas dentro do horário de trabalho dos 

docentes, no âmbito da componente não letiva. 

No âmbito do exercício das suas funções, tem acesso direto aos coordenadores dos diferentes 

serviços e gabinetes.  

Para o desenvolvimento das atividades necessárias o GEM poderá partilhar o gabinete 209 e dispor 

da colaboração do secretariado de apoio aos órgãos de gestão. 
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Coordenação e recursos mínimos a alocar: 

José Luís Nunes Ramos (Professor Coordenador) – Coordenador; Carga de trabalho 20% (valor a 

definir anualmente, não inferior a 5%); 

Duração e extinção:  

O GEM é um gabinete de natureza temporária, que se extinguirá quando o conselho de gestão − 

mercê da sua avaliação − entender estarem satisfeitas as condições que estiveram na base da sua 

criação ou, quando se entender ter encontrado outras soluções que se revelem mais vantajosas 

para o bom funcionamento da Escola.  

Histórico: 

O GEM iniciou a atividade por Deliberação do Conselho de Gestão de 7 de abril de 2011. Foi 

formalmente criado pelo Conselho de Gestão de 24 de abril de 2012.  
 

GAP - Gabinete de Apoio a Projetos 

Propósitos: 

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. 

Âmbito de ação: 

Preparar e divulgar informação atualizada sobre concursos a programas de financiamento nacionais 

e internacionais, a prémios, bolsas, programas, projetos, ou outros subsídios; 

Organizar e manter atualizada uma base de dados com informações sobre programas de 

financiamento nacionais e internacionais; 

Realizar ações que promovam o envolvimento da escola em programas nacionais e internacionais, 

nomeadamente através do estabelecimento de contactos com outras entidades; 

Apoiar a apresentação das candidaturas a projetos ou programas; 

Assegurar a gestão administrativa e financeira dos programas e projetos em desenvolvimento; 

Monitorizar a execução de programas e projetos em desenvolvimento na escola; 

Realizar ações que promovam o envolvimento da escola em programas nacionais e internacionais 

através do estabelecimento de contactos com outras entidades. 

Modelo de funcionamento: 

O GAP funciona na dependência do Presidente e articula-se com outros órgãos de gestão e governo 

da Escola.  
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As atividades dos elementos do gabinete são desenvolvidas dentro do horário de trabalho, sendo 

que, no caso dos docentes, integram a componente não letiva. 

No âmbito do exercício das suas funções, o GAP poderá dirigir-se diretamente aos docentes e 

coordenadores de projetos e programas, bem como programar as atividades que entender 

adequadas.  

Para o desenvolvimento das atividades necessárias, o GAP poderá partilhar o gabinete 209 e dispor 

da colaboração do secretariado de apoio aos órgãos de gestão, do CGR e do GDIAP. 

Constituição do gabinete: 

Margarida Reis Santos (Professora Coordenadora) Coordenadora – Carga de trabalho 10% (valor a 

definir anualmente, não inferior a 5%); 

Francisco Vieira – (Técnico superior, licenciatura na área de história da arte e mestrado na área de 

marketing); Carga de trabalho: 10% 

Duração e extinção:  

O GAP é um gabinete de natureza temporária, que se extinguirá quando o conselho de gestão − 

mercê da sua avaliação − entender estarem satisfeitas as condições que estiveram na base da sua 

criação ou, quando se entender ter encontrado outras soluções que se revelem mais vantajosas 

para o bom funcionamento da Escola.  

Histórico: 

O GAP foi criado pelo Conselho de Gestão em reunião de 02 de maio de 2012. 
 

GGLI - Gabinete de Gestão dos Laboratórios e Inovação 

Propósitos: 

É um gabinete de apoio técnico aos órgãos de gestão, que visa organizar, controlar e rentabilizar os 

espaços laboratoriais e os recursos humanos (monitores) que lhes estiverem alocados, tendo em 

vista a adequação dos recursos existentes às necessidades de ensino, bem como, a permanente 

atualização e inovação nos processos de aquisição de competências técnicas, no âmbito das 

capacidades cognitivas e de relação, bem como, de destreza psico-motora, intrínsecas ao processo 

de ensino-aprendizagem. 

Âmbito de ação: 

Gerir a atividade dos laboratórios, bem como equipamentos e materiais, nos termos constantes do 

respetivo regulamento; 

Proceder à seleção dos monitores a contratar para o apoio aos laboratórios, bem como à respetiva 

supervisão e à avaliação anual;  

Apresentar propostas de novos equipamentos e materiais, tendo em vista a otimização dos 

processos de ensino/aprendizagem; 
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 Apresentar propostas de rentabilização dos equipamentos e de práticas inovadoras, no âmbito das 

atividades laboratoriais; 

Preparar estudos/documentos no âmbito das atividades dos laboratórios; 

Apresentar propostas de melhoria do funcionamento e da organização dos laboratórios; 

Manter atualizado o manual de utilização de equipamentos técnicos, bem como, as respetivas 

fichas técnicas. 

Emitir pareceres solicitados pelos órgãos de gestão. 

Modelo de funcionamento: 

O GGLI funciona na dependência do Presidente e articula-se com outros órgãos de gestão e 

governo da Escola e com os coordenadores de curso. 

As atividades dos elementos do gabinete são desenvolvidas dentro do horário de trabalho dos 

docentes, no âmbito da componente não letiva. 

A atividade do GGLI rege-se (cumpre e faz cumprir) pelo disposto no regulamento dos laboratórios, 

cabendo ao coordenador do GGLI assumir as funções atribuídas nesse regulamento, ao 

coordenador dos laboratórios. 

Para o desenvolvimento das atividades necessárias, o GGLI poderá partilhar o gabinete 209 e dispor 

da colaboração do secretariado de apoio aos órgãos de gestão e do CGR-AP. 

Coordenador e recursos mínimos a alocar: 

Teresa Loureiro Nazaré (Professora Adjunta) – Coordenadora; Carga de trabalho 30% (valor a 

definir anualmente, não inferior a 5%). 

Duração e extinção: 

O GGLI é um gabinete de natureza temporária, que se extinguirá quando o conselho de gestão − 

mercê da sua avaliação − entender estarem satisfeitas as condições que estiveram na base da sua 

criação ou, quando se entender ter encontrado outras soluções que se revelem mais vantajosas 

para o bom funcionamento da Escola. 

Histórico: 

O GGLI foi criado pelo Conselho de Gestão em reunião de 02 de maio de 2012. 

Este gabinete deu continuidade ao trabalho que vinha a ser desenvolvido pelo denominado “GGL” 

(grupo de gestão dos laboratórios). O GGL foi regulado e constituído pelos Despachos do Presidente 

2010/63 e 2010/64, de 14 de dezembro, tendo-se mantido em atividade até à criação do GGLI. 
 

GANTE - Gabinete de Apoio às Novas Tecnologias de Ensino  

Propósitos: 

É um gabinete de apoio técnico que visa dinamizar e acompanhar a implementação de novas 

tecnologias nas práticas pedagógicas, tendo em vista uma maior efetividade dos processos de 

ensino e a diversificação da oferta formativa. Dirigirá a sua ação à introdução na escola da 
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plataforma moodle, e das metodologias de base e-learning, acompanhando o processo de 

apropriação destas ferramentas pelos docentes. 

Âmbito de ação: 

Implementar a plataforma moodle, na organização das atividades letivas; 

Promover as ações de atualização para a implementação e a formação avançada necessárias à 

rentabilização da plataforma moodle; 

Monitorizar a utilização e a rentabilização do moodle pelos docentes, e realizar as ações de 

remediação individual que se revelem necessárias; 

Apoiar os docentes na conceção e produção de material didático para utilização nas plataformas e-

learning; 

Proceder à avaliação do processo de implementação do moodle no final de cada ano letivo; 

Apresentar propostas de evolução tecnológica e respetivas estratégias de implementação. 

Organização e funcionamento: 

O GANTE funciona na dependência do Presidente e articula-se com outros órgãos de gestão e 

governo da Escola e com o CIT.  

As atividades dos elementos do gabinete são desenvolvidas dentro do horário de trabalho, sendo 

que, no caso dos docentes, integram a componente não letiva. 

No âmbito do exercício das suas funções, o GANTE poderá dirigir-se diretamente aos docentes e 

não docentes e programar as atividades que entender adequadas.  

Para o desenvolvimento das atividades necessárias, o GANTE poderá partilhar o gabinete 209 e 

dispor da colaboração do secretariado de apoio aos órgãos de gestão e do CIT. 

Coordenador e recursos mínimos a alocar: 

Alexandrina Cardoso (Professora Adjunta) – Coordenadora; Carga de trabalho 5% (valor a definir 

anualmente, não inferior a 5%); 

Catarina Barbosa (Assistente Técnica) - Carga de trabalho: 5%. 

Duração e extinção:  

O GANTE é um gabinete de natureza temporária, que se extinguirá quando o conselho de gestão − 

mercê da sua avaliação − entender estarem satisfeitas as condições que estiveram na base da sua 

criação ou, quando se entender ter encontrado outras soluções que se revelem mais vantajosas 

para o bom funcionamento da Escola. 

Histórico:  

Foi decidida a criação do GANTE, por despacho do presidente de 09 de dezembro de 2011 (fluxo n.º 

2011/1650), e entrou em funcionamento após deliberação do conselho de gestão de 02 de maio de 

2012. 
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GAQA - Gabinete de Apoio à Qualidade e à Avaliação 

Propósitos: 

É um gabinete de apoio técnico que visa implementar e desenvolver o sistema de gestão da 

qualidade, baseado em estratégias de monitorização e avaliação, tendo em vista a melhoria 

contínua dos processos internos. 

Coordenar as medidas que se enquadrem na política de qualidade aprovada para a ESEP, 

promovendo a consciencialização da comunidade escolar para a importância da implementação de 

um sistema da qualidade e para a necessidade da sua monitorização contínua; 

Âmbito de ação: 

Implementar e desenvolver um sistema de gestão da qualidade, baseado na ISO 9001 e consonante 

com as orientações da A3ES, passível de certificação; 

Criar, implementar e manter atualizada a documentação que sustenta o sistema de gestão da 

qualidade; 

Propor a criação e/ou a revisão dos procedimentos, instruções de trabalho e modelos aplicáveis às 

atividades da escola; 

Preparar, em articulação com os órgãos técnico-científico e pedagógico, o processo de acreditação 

dos cursos;  

Definir e gerir os processos de auditoria interna para monitorização do cumprimento dos objetivos 

da qualidade; 

Realizar a formação dos auditores internos; 

Realizar ações de sensibilização dirigidas à comunidade escolar, para a importância da 

implementação de um sistema da qualidade; 

Avaliar a satisfação dos clientes internos e externos com os serviços da escola. 

Modelo de funcionamento: 

O GAQA funciona na dependência do Presidente e articula-se com outros órgãos de gestão e 

governo da Escola.  

As atividades dos elementos do gabinete são desenvolvidas dentro do horário de trabalho, sendo 

que, no caso dos docentes, integram a componente não letiva. 

No âmbito do exercício das suas funções, o GAQA poderá programar as atividades que entender 

adequadas e a indicar, sempre que necessário, os auditores internos.  

Para o desenvolvimento das atividades necessárias, o GAQA poderá partilhar o gabinete 209 e 

dispor da colaboração do secretariado de apoio aos órgãos. 

Coordenador e recursos mínimos a alocar: 

Maria Manuela Martins (Professora Coordenadora) – Coordenadora; Diretora da qualidade. Carga 

de trabalho 10% (valor a definir anualmente, não inferior a 5%); 

Carla Oliveira (Técnica Superior, licenciatura na área da gestão e mestrado em gestão pública) – 

Gestora da qualidade - Carga de trabalho: 40% 
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Duração e extinção:  

O GAQA é um gabinete de natureza temporária, que se extinguirá quando o conselho de gestão − 

mercê da sua avaliação − entender estarem satisfeitas as condições que estiveram na base da sua 

criação ou, quando se entender ter encontrado outras soluções que se revelem mais vantajosas 

para o bom funcionamento da Escola.  

Histórico: 

Este GAQA foi criado na reunião de Conselho de Gestão de 02 de maio de 2012. 

Este gabinete deu continuidade ao trabalho que vinha a ser desenvolvido pela Diretora e pela 

Gestora da qualidade nomeadas por deliberação do Conselho de gestão de 16/07/2007. Nesta 

deliberação, e no seguimento da anterior certificação da ex-ESEnfDAG pela Norma ISO 9001, foi 

também criado o GTQ (grupo de trabalho da qualidade) que não viria a iniciar funções. A diretora e 

a gestora da qualidade mantiveram a sua atividade de forma contínua até à criação do GAQA. 
 


