
 

 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

 

Despacho Presidente n.º 2013/52 

Candidaturas à eleição simultânea dos órgãos de governo e gestão da escola 

Superior de Enfermagem do Porto (conselho geral, conselho técnico-

científico e conselho pedagógico) 

 

Nos termos do artigo 12.º do Regulamento eleitoral, terminado o período destinado à correção de 

irregularidades nas candidaturas, divulgam-se as listas admitidas às eleições para o conselho geral, 

conselho técnico-científico e conselho pedagógico. 

 

CONSELHO GERAL 

REPRESENTANTES DO PESSOAL DOCENTE 

Lista A - Continuar a garantir uma ESEP com futuro 

 Candidatos efetivos 

  Paulino Artur Ferreira de Sousa - Professor coordenador 

  Abel Avelino de Paiva e Silva - Professor coordenador 

  Maria do Carmo Alves da Rocha - Professora coordenadora 

  José Luís Nunes Ramos - Professor coordenador 

  Lígia Maria Monteiro Lima - Professora coordenadora 

  Maria Rui Miranda Grilo Correia de Sousa - Professora adjunta 

  Henriqueta Ilda Verganista Martins Fernandes - Professora adjunta 

  Maria Nilza Guimarães Nogueira de Caldevilla - Professora adjunta 

  José Carlos Marques de Carvalho - Professor adjunto 

 

 Candidatos suplentes 

  Ana Paula da Silva Rocha Cantante - Professora adjunta 

  Luísa Maria da Costa Andrade - Professora adjunta 

 

 Mandatário 

  Paulo José Parente Gonçalves - Professor coordenador 
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Apresentação da candidatura 

  Sobre as motivações e os propósitos  

Sete anos passaram depois da fusão das escolas que deram origem à ESEP.  

Sete anos em que se têm mobilizado energias, vontades e saberes para a construção da escola que 

somos. Sete anos em que os órgãos foram solidários e leais à ideia de que a ESEP vale a pena. Sete 

anos em que as raríssimas exceções só confirmam a regra da disponibilidade, da vinculação e do 

esforço quotidiano de todos em prol daqueles que nos procuram e que são a principal razão de 

existirmos.  

Sete anos em que uma escola de aprender se tornou uma escola afirmativa, capaz de responder aos 

desafios do presente e de se consolidar para “dar passos” maiores no futuro. Sete anos com um 

rumo, vividos em crescendo, sem ruturas e, sobretudo, sem sobressaltos, mesmo quando a “crise” 

tudo parecia querer subjugar.  

Sete anos que tiveram, nos últimos quatro, novos Estatutos, novos órgãos de gestão, mais 

autonomia mas, também, maior liberdade (e responsabilidade) de a Escola tomar o seu destino nas 

próprias mãos. Um grande desafio a que, tal como aconteceu com os restantes órgãos de gestão, o 

conselho geral soube responder à altura das suas obrigações, para o que muito contribuiu a ação 

dos eleitos em representação dos professores. 

Cientes da importância do trabalho já feito mas sem esquecer o que ainda há a fazer, estamos 

seguros de que é preciso dar continuidade ao trajeto que lá atrás se iniciou!  

Conscientes de que este intento não pode prescindir da iniciativa e da ação dos professores, 

encontrámos, na Escola, a motivação e, em cada um de nós, o alento para sufragar junto dos 

professores uma candidatura que, acreditamos, poderá acrescentar valor ao conselho geral.  

Assim, constituiu-se uma equipa de professores que partilham, mais do que amizades individuais, a 

vontade de colocarem, desinteressadamente, ao serviço de todos, as energias e as aptidões de 

cada um. Esta é uma lista de continuidade mas, também, de unidade. Uma lista que vislumbra uma 

oportunidade de ser útil, quer através da experiência acumulada por parte daqueles que antes 

presidiram a órgãos de gestão da escola; quer na diversidade de percursos e de opiniões daqueles 

que continuam do mandato anterior e daqueles que o renovam. Uma lista plural, em que se 

mesclam professores com diferentes categorias, graus académicos ou áreas de especialização, mas 

sempre com um denominador comum: a valorização do trabalho que tem vindo a ser realizado e a 

vontade de lhe imprimir um novo impulso que lhe dê continuidade, mantendo, na essência, o rumo 

e o sentido.  

Alinhados com os Estatutos da ESEP, logo não ignorando a relevância do conselho geral na gestão e 

na governação da Escola (elege o presidente, revê os estatutos, aprova os cursos, fixa o valor da 

propina, por exemplo), estamos conscientes, não só da sua esfera de ação (é um órgão de decisão 
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sem ação executiva), como dos limites à intervenção corporativa (os seus membros, uma vez 

eleitos, não representam o corpo que os elegeu). Neste contexto, apresentar um programa de ação 

constituiria um despropósito. Não obstante, na ação, teremos um grande propósito que, 

seguramente, será partilhado por muitos: o de contribuir para que, dia a dia, a ESEP se faça uma 

escola melhor!  

Na certeza de que o trajeto que já fizemos em comum deixa claro o compromisso de cada um de 

nós com a Escola e a disponibilidade para lhe dar corpo, do mesmo modo que diz das pessoas que 

somos e do que nunca seremos capazes, apresentamo-nos, sem prometer o que não temos por 

certo. De facto, acreditamos que num tempo de incerteza, em que a realidade ultrapassa todas as 

previsões, importará mais a cada um dos professores saber que quem tiver de decidir o que houver 

para decidir, o fará com seriedade e ponderação. E, sempre, na defesa de uma Escola que, afinal, 

somos todos nós. 

São estas as circunstâncias e os contextos que nos alimentam a convicção de que seremos capazes 

de continuar a garantir uma ESEP com futuro; como são estas as razões que nos levam a admitir 

que mereceremos o voto dos seus professores.  

 

REPRESENTANTES DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

Lista A  

 Candidatos efetivos 

  Sandra Elisabete Rodrigues Pereira - Técnica superior 

 

 Candidatos suplentes 

  Maria Teresa Monteiro Teixeira - Coordenadora técnica 

 

 Mandatário 

  Maurício da silva Barbosa - Assistente técnico 

 

 Delegado 

  Paula Maria Rocha Seixas - Assistente técnica 

 

Lista B  

 Candidatos efetivos 

  Manuel José Teixeira Pereira - Técnico superior 
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Candidatos suplentes 

  Alexandra Cristina Ribeiro Paris Veloso - Assistente operacional 

 

 Mandatário 

  Maria de Fátima Gonçalves dos Santos - Assistente técnica 

 

 Delegado 

  Maria Leonor Oliveira Maia - Assistente técnica 

 

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES 

Lista A  

 Candidatos efetivos 

  Pedro Daniel Reis Almeida - CLE, 4.º ano 

  Ana Eduarda da Silva Ferreira - CLE, 4.º ano 

 

 Candidatos suplentes 

  Mariana de Carvalho Borges - CLE, 2.º ano 

 

 Apresentação da candidatura 

Enquanto alunos da Escola Superior de Enfermagem do Porto pretendemos integrar o Conselho 

Geral da nossa escola com o objetivo de defender os interesses dos alunos em todas as decisões 

tomadas pelo presente Conselho, tentando transportar as ideias e os desejos dos alunos para as 

reuniões, dando a oportunidade que todos nós, estudantes desta escola, possamos dar o nosso 

contributo. O nosso objetivo não é defender apenas a nossa opinião mas sim perceber quais as 

necessidades que os estudantes manifestam. 

 

Lista B  

 Candidatos efetivos 

  Rafaela Gomes Carneiro - CLE, 3.º ano 

  Gabriela Mónica Martins da Silva - CLE, 3.º ano 

 

 Candidatos suplentes 

  Maria Castello Branco Lopes Cardoso - CLE, 3.º ano 
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Apresentação da candidatura 

Na nossa opinião, é fundamental a inclusão dos alunos nas Assembleias do Conselho Geral uma vez 

que, somos corpo da escola. Como membros da ESEP temos noção de que é pertinente darmos voz 

aos alunos. Pretendemos desta forma, garantir a participação dos alunos no traçar de objetivos 

para as posteriores atividades escolares. É elementar interiorizar a capacidade de aceitar opiniões 

distintas, mas também de exteriorizar a opinião crítica. No fundo, é primordial para a nossa prática, 

como futuros enfermeiros, integrarmo-nos nos assuntos que, direta ou indiretamente, se cruzam 

connosco. Queremos mais do emitir o som daquilo que pensamos, ser o verbo de mudança na 

conquista de um futuro melhor, de um futuro nosso. 

 

CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

Lista A - Continuar na liderança do desenvolvimento do conhecimento em enfermagem 

 Candidatos efetivos 

 António Luís Rodrigues Faria de Carvalho - Professor coordenador 

Wilson Jorge Correia Pinto Abreu- Professor coordenador principal 

Célia Samarina Vilaça de Brito Santos - Professora coordenadora 

Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins - Professora coordenadora 

Filipe Miguel Soares Pereira - Professor coordenador 

Maria do Céu Aguiar Barbieri de Figueiredo - Professora coordenadora 

Marinha do Nascimento Fernandes Carneiro - Professora coordenadora 

Bárbara Pereira Gomes - Professora coordenadora 

Maria Margarida da Silva Reis dos Santos Ferreira - Professora coordenadora 

Margarida da Silva Neves de Abreu - Professora coordenadora 

Manuela Josefa da Rocha Teixeira - - Professora coordenadora 

Carlos Alberto Cruz Sequeira - Professor coordenador 

  

 Candidatos suplentes 

Maria José da Silva Peixoto de Oliveira Cardoso - Professora coordenadora 

Alzira Teresa Vieira Martins Ferreira dos Santos - Professora coordenadora 

 

 Mandatário 

Abel Avelino Paiva e Silva - Professor coordenador 
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Apresentação da candidatura 

A Escola Superior de Enfermagem do Porto viveu um período de transição que se seguiu ao 

processo de fusão. O Conselho técnico-científico (CTC), que agora termina as suas funções, 

desenvolveu com sucesso um trabalho de elevada qualidade num ambiente marcado por uma 

conjuntura académica, politica, económica e social de elevada complexidade. 

Mas se é certo que o processo de fusão exigiu de toda a comunidade escolar um esforço 

suplementar de construção de uma escola nova, que se revelou bem mais do que a soma das 

partes, a verdade é que os desafios que se perspetivam não são de menor relevância. 

O CTC, para além de muitas outras responsabilidades, tem como principais competências apreciar o 

plano de atividades científicas, aprovar as áreas de formação e as especialidades em que a ESEP 

confere o grau de licenciado e mestre, determinar a formação realizada na ESEP que pode conferir 

diploma e respetiva denominação, definir os critérios de atribuição do serviço docente e deliberar 

sobre a respetiva distribuição e definir as condições específicas de ingresso nos cursos a funcionar 

na ESEP. Tem ainda como competências regular o funcionamento dos cursos e estabelecer normas 

para o seu acompanhamento científico, deliberar sobre a criação, composição, regulamentação, 

reformulação e extinção das unidades científico-pedagógicas, creditar nos seus ciclos de estudo a 

formação realizada anteriormente pelos estudantes, conceder equivalências de habilitações e ainda 

propor ou pronunciar-se sobre a criação de projetos de ensino, de investigação e de prestação de 

serviços à comunidade. 

Como podemos constatar é muito relevante o papel do CTC na vida da ESEP, pelo que a 

constituição deste órgão deve ser cuidadosamente preparada.  

Para exercer todas as competências definidas, o CTC deverá imprimir à sua ação grande rigor e 

coerência, fomentando um espirito de união e promovendo o desenvolvimento de uma cultura de 

escola que respeite o passado e garanta um futuro pautado por padrões de elevada qualidade na 

formação em Enfermagem.    

A lista que agora se apresenta procura dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo CTC 

superiormente dirigido pelo Prof. Doutor Abel Paiva, não deixando de procurar também introduzir 

pontos de renovação. 

A lista, constituída por professores coordenadores com doutoramento de inegável valor científico, 

académico, profissional e humano, dá garantias do cumprimento integral das funções que se 

espera sejam desempenhadas pelo CTC e da capacidade para que a ESEP continue a marcar uma 

posição de liderança no desenvolvimento do conhecimento em enfermagem. 
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CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

REPRESENTANTES DO PESSOAL DOCENTE 

Lista A  

 Candidatos efetivos 

 Natália de Jesus Barbosa Machado - Professora adjunta 

 Ernesto Jorge de Almeida Morais - Professor adjunto 

 Maria Alice Correia de Brito - Professora adjunta 

 Fernanda dos Santos Bastos - Professora adjunta 

 Ana Leonor Alves Ribeiro - Professora Coordenadora 

 Maria Antónia Taveira da Cruz Paiva e Silva - Professora adjunta 

 

 Candidatos suplentes 

 António Carlos Lopes Vilela - Professor adjunto 

 Regina Maria Ferreira de Pires - Professora adjunta 

 

Mandatário 

 Alexandrina Maria Ramos Cardoso - Professor adjunto 

 

Apresentação da candidatura 

A apresentação desta candidatura surge numa perspetiva de continuidade. No mandato anterior 

iniciamos um percurso rumo à construção de uma Escola de excelência na vanguarda da formação 

de enfermeiros. Desta forma, assumimos a responsabilidade de continuarmos o que já havíamos 

iniciado. 

 

Lista B - Por uma Pedagogia de Exigência 

 Candidatos efetivos 

 Paulo Alexandre Oliveira Marques - Professor adjunto 

 Sandra Sílvia Silva Monteiro Santos Cruz - Professora adjunta 

 Cristina Maria Correia Barroso Pinto - Professora adjunta 

 Isilda Maria de Oliveira Carvalho Ribeiro - Professora adjunta 

 Paulo Alexandre Puga Machado - Professor adjunto 

 Cândida da assunção Santos Pinto - Professora coordenadora 
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Candidatos suplentes 

 Júlia Maria Sousa Neto - Professora adjunta 

 Maria da Conceição Marinho de Sousa Ribeiro Oliveira Reisinho - Professora adjunta 

 

 Apresentação da candidatura 

Caros professores, 

Em 2010 apresentamos uma lista ao Conselho Pedagógico (CP) da nossa instituição. Fizemo-lo por 

um dever de consciência, em face das circunstâncias, de todos, conhecidas. A nossa opção revelou-

se acertada, traduzindo a existência de diversidade para além do que era proposto inicialmente, 

contribuindo simultaneamente para resolver o impasse criado. 

Nessa altura, apesar de entrarmos na disputa com atraso, obtivemos a confiança de um número 

significativo de professores, que depositaram em nós a responsabilidade de fazermos mais e 

melhor, apesar das condições. 

Agora, com o mandato a terminar, a qualidade do trabalho realizado, seguindo claramente os 

princípios que orientaram a candidatura, ‘Excelência, Serviço, Exigência, Profissionalismo’, é o 

melhor cartão-de-visita que temos para apresentar e que justifica o propósito de irmos a juízo com 

a convicção de que merecemos um reforço significativo da votação anterior. Apesar das diferenças, 

adotamos uma ação pró-ativa, construtiva, aberta e argumentativa, de total envolvimento com o 

órgão. 

Acreditamos ser possível liderar o CP de uma forma diferente, numa visão mais abrangente que 

restritiva dos seus poderes. Para isso constituímos uma equipa dinâmica, que congrega os critérios 

que estiveram na base da anterior, mas que vão mais além. Trata-se de pessoas diferentes, de 

gerações complementares, com trajetos diversos, mas que partilham uma ideia de escola e de 

ensino comum, apostando numa Pedagogia de Exigência! 

 

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES 

Lista A  

 Candidatos efetivos 

  Fernanda Isabel da Silva Mendes - CLE, 3.º ano 

  João Miguel Barros Costa - CLE, 3.º ano 

  Flávia Raquel Silva Caseira - CLE, 3.º ano 

  Paulo Jorge Castro Carneiro - CLE, 3.º ano 

  Tiago André Leite Velasco - CLE, 2.º ano 

  Zélia Maria Lopes Ribeiro - CLE, 2.º ano 
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 Candidatos efetivos 

  Pedro Miguel Braga da Silva Sardo - CLE, 2.º ano 

  Adriana Neves Guimarães - CLE, 2.º ano 

 

 Apresentação da candidatura 

A presente lista é constituída por oito estudantes que integram o segundo e terceiro anos do curso 

de Licenciatura em Enfermagem e que se propõem a integrar, como representantes dos 

estudantes, o Conselho Pedagógico da ESEP. 

Esta lista visa: 

• Elaborar propostas e dar parecer sobre os moldes pedagógicos, métodos de ensino e 

avaliação. 

• Pronunciar-se sobre o calendário letivo e os mapas de exames da ESEP de acordo com a 

opinião maioritária dos estudantes da mesma. 

• Transmitir a voz dos estudantes nos diferentes aspetos tratados pelo Conselho Pedagógico. 

• Fazer sugestões que visem melhorar as temáticas abordadas pelo Conselho Pedagógico. 

• Defender os interesses dos estudantes promovendo um maior envolvimento entre este 

órgão da ESEP e a comunidade escolar. 

• Propor atividades que tenham como objetivo promover a imagem da escola junto da 

sociedade. 

Desta forma, a lista pretende, caso seja eleita, cumprir com estes objetivos respeitando e 

representando os interesses dos estudantes integrantes desta comunidade. 

 

Lista B 

 Candidatos efetivos 

  Patrícia Alexandra Costa Dias - CLE, 4.º ano 

  Pedro Daniel Reis Almeida - CLE, 4.º ano 

  Ana Alexandra Pinto Macedo - CLE, 3.º ano 

  Maria do Rosário dos Santos Miranda - CLE, 3.º ano 

  Mariana Martins Lopes - CLE, 2.º ano 

  Alexandra Isabel Nogueira Miranda - CLE, 1.º ano 

 

 Candidatos suplentes 

  Andreia Filipa da Silva Costa - CLE, 2.º ano 

  João David Nina de Almeida - CLE, 1.º ano  
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 Apresentação da candidatura 

 Enquanto alunos da Escola Superior de Enfermagem do Porto pretendemos integrar o 

Conselho Pedagógico da nossa escola com o objetivo de darmos continuidade ao trabalho que tem 

sido desenvolvido até ao momento, bem como expor novas ideias e alcançar novas metas, tendo 

como princípio fundamental a defesa dos interesses dos alunos nas decisões que vão sendo 

tomadas e que nos são diretamente afetas. 

 O nosso principal objetivo para este mandato é escutar a “voz” dos alunos no que toca 

aos métodos de avaliação que vigoram nesta escola e à inexistência de um padrão que garanta uma 

avaliação regular e equilibrada, ao longo do ano, independentemente de quem avalia e das 

condições em que a avaliação decorre (ex: avaliação do mesmo Ensino Clínico em diferentes locais 

de estágio; avaliação da mesma Unidade Curricular em semestres diferentes, entre outras 

situações). 

 Para além disto, pretendemos amplificar os pensamentos e as opiniões dos alunos 

acerca dos diferentes temas que nos preocupam ao longo do nosso percurso académico, 

aproveitando a experiência de alguns dos elementos da nossa lista, na vivência deste papel, para 

assim obtermos resultados proveitosos para toda a comunidade estudantil. 

 

À presidente da Comissão eleitoral para conhecimento e demais efeitos que tiver por convenientes. 

 

Ao serviço de secretariado para afixar nos locais de estilo e divulgar no site da ESEP. 

 

Porto e ESEP, 25 de outubro de 2013 

 

O Presidente 

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 


