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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Toda a evolução científica, tecnológica, artística e cultural que possa vir a acontecer, faz parte do 

propósito estratégico de qualquer instituição de ensino superior, destacando-se o acesso ao 

conhecimento, a competição pela atração de estudantes, o investimento no capital humano, a 

mobilidade global de estudantes e a interação com o tecido empresarial e a sociedade. 

Neste sentido, a Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado (ESEDJTMM), 

instituição de ensino superior politécnico, não se tem poupado a esforços para ajudar a elevar o nível 

de qualificação dos cidadãos nacionais e internacionais, na intensificação da investigação científica, 

na inovação e na excelência dos serviços que oferece. 

É neste contexto e empenhados em melhorar a qualidade dos percursos formativos que 

correspondam às necessidades da sociedade no âmbito da saúde, que a ESEDJTMM se propõe 

desenvolver o seu Plano Estratégico com orientações que permitem ampliar a ambição da mesma 

até 2019. 

Estas linhas de orientação, que abaixo apresentamos, moldadas em propostas de reconhecida 

importância, visam a concretização dos seus eixos estratégicos correspondentes à Missão 

fundamental da instituição: formação, investigação & desenvolvimento e inovação, comunidade 

académica, prestação de serviços à comunidade e serviços de extensão cultural e cooperação 

institucional e internacionalização. 

Este documento é elaborado tendo subjacentes os pressupostos legislativos em vigor e as 

orientações do conselho técnico-científico e conselho pedagógico, em matéria da sua competência. 

Para a concretização do plano estratégico para os anos em referência, contamos com o valor 

inquestionável dos recursos humanos (docentes e não docentes) e da comunidade académica em 

geral, que efetivamente são, através do seu contributo e empenho, garantia para o reconhecimento 

da eficiência e efetividade do funcionamento institucional. 
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1. MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 

A ESEDJTMM desenvolve a sua atividade no domínio da saúde, no âmbito da formação em 

enfermagem e aprendizagem ao longo da vida, da investigação, da produção, difusão e transferência 

do conhecimento e da participação em redes de cooperação, nacionais e internacionais. 

MISSÃO 

 
Os ideais e orientações globais que traduzem a nossa atividade têm por missão “formar e qualificar 

profissionais de enfermagem, assegurando o respeito pela dimensão científica, técnica, cultural e 

humana, tendo como referência uma filosofia holista”, em conformidade com os estatutos da 

ESEDJTMM (Aviso nº 17765/2009) e o exigido para o ensino superior e superior politécnico, 

consignado na legislação em vigor. 

VISÃO 

 
No futuro e concretamente no período de 2016/2019, pretendemos consolidar a ESEDJTMM, como 

uma instituição geradora de valor, competitiva, inovadora, atrativa e de construção e valorização do 

conhecimento, identificada pela “qualidade da formação ministrada para que seja reconhecida e 

elegida pelos pares, instituições e comunidade”, de forma a satisfazer as necessidades e 

expectativas das comunidades nacionais e internacionais. 

 
 

VALORES 

 
Os valores, como o conjunto de princípios e propósitos, que estão na base de uma cultura 

organizacional, a ESEDJTMM procurarão que subjacente à construção da tomada de decisão e ação, 

estejam um conjunto de valores analisados e consensualizados como valores da comunidade 

educativa, nomeadamente: o humanismo, a cidadania, a excelência na organização, a qualidade e a 

ética, e que todos os membros da academia devem adotar na sua prática quotidiana, como uma 

cultura de trabalho. 
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2. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

A estratégia preconizada para 2016/2019, face aos desafios que se colocam à ESEDJTMM, orienta-se 

em torno de cinco áreas reconhecidas como eixos fundamentais para o seu crescimento: formação, 

investigação, desenvolvimento e inovação, comunidade educativa, prestação de serviços à 

comunidade e atividades de extensão cultural, cooperação institucional e internacionalização, abaixo 

esquematizados (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Orientação estratégica da escola 

 
 
 

2.1. Formação 
 

A componente formativa é o core business de uma instituição de ensino, dando sentido e justificando 

a sua existência. Pelo facto, reveste-se de fulcral relevância deter uma oferta formativa graduada e 

pós graduada competitiva, como resposta às necessidades de formação, direcionadas para o 

desenvolvimento de competências e atitudes favoráveis à aprendizagem, inovação, capacidade 

criativa e empreendedora, pautada por elevados valores éticos. Assim, apresenta-se como enfoque 

primordial a centralidade no estudante, através de métodos e práticas que envolvam os num 

trabalho colaborativo, conferindo-lhes competências multidisciplinares favorecedoras de uma 

cultura de responsabilidade, civilidade e cidadania. Ainda a valorização dos contextos de práticas de 

saúde e de formatos inovadores de elevação da capacidade intelectual e artística, constituem focos 

de coesão entre a academia e a região, face às novas necessidades sociodemográficas e às exigências 

do mercado global de trabalho. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 
Promover a qualidade dos ciclos de estudos em curso: 

 
o Aumentar a capacitação do corpo docente traduzida em qualificações e competências necessárias 

à formação, investigação e prestação de serviços e a formação ao longo da vida; 

o Incorporar nos contextos formativos novo conhecimento, decorrente do contexto clínico e da 

investigação; 

o Rever periodicamente a adequação da oferta formativa para dar resposta às necessidades. 

o Formar mais estudantes. 

o Implementar programas E-learning; 

 
 
Promover parcerias com instituições de ensino superior e de saúde portuguesas e estrangeiras: 

o Protocolar a efetividade de redes de comunicação e articulação com instituições de ensino 

superior e outras; 

o Desenvolver processos formativos em consórcio com instituições portuguesas e estrangeiras. 

 
 
 

2.2. Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
 

A investigação científica tem sido uma vertente da missão da Escola essencial para o incremento de 

métodos inovadores, com qualidade e relevância nos serviços que prestamos. O seu crescente 

incremento é alavancado pelo aumento progressivo do número de docentes com o grau de doutor e 

em programas de doutoramento. Efetivamente a investigação ocupa um lugar central na dinâmica da 

ESEDJTMM, quer ao nível do curso de licenciatura em enfermagem, quer ao nível da formação pós 

graduada dos estudantes, quer ainda no trabalho dos docentes, apresentando por base abordagens 

interdisciplinares pelo desenvolvimento de novas ideias, novos produtos, serviços e processos. 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 
Desenvolver o Centro de Investigação em Enfermagem na rede de produção, divulgação e 

aplicação do conhecimento em enfermagem 

o Motivar os professores/doutores para dirigir projetos como investigadores principais; 
 

o Desenvolver projetos em parceria com outras instituições nacionais e internacionais; 



- 5 -  

o Fomentar a procura e ligação a entidades externas, instituições de saúde e de ensino 

superior, nacionais e internacionais, tendo em vista a criação de redes de conhecimento para 

desenvolvimento de projetos em cooperação que possibilitem a transferência do 

conhecimento produzido. 

Divulgar do conhecimento produzido 

 
o Incrementar a produção e divulgação científica dos docentes em revistas indexadas; 

 

o Incentivar para a divulgação da produção científica em congressos nacionais e 

internacionais; 

o Aumentar o impacto do conhecimento produzido. 
 

Articular o ensino e investigação 

 
o Articular as diferentes unidades curriculares com a unidade curricular de investigação, 

fomentando a investigação orientada; 

o Organizar congressos/ conferências/ seminários nacionais e internacionais; 

 
 
 

2.3. Comunidade Educativa 
 

Os licenciados em enfermagem da ESEDJTMM são reconhecidos a nível nacional e internacional, 

como profissionais de excelência pela sua formação global, sendo aceites e reconhecidos pelos pares, 

instituições e comunidade em geral. Efetivamente o compromisso com o projeto da ESEDJTMM, a 

satisfação com o trabalho, estudo e a articulação em todos os domínios da formação, inovação e 

investigação, apresentam-se como metas que continuamos a perseguir numa cultura com ambição, 

estratégia e futuro. 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 
Promover a formação global e a realização pessoal e profissional da comunidade educativa 

 
o Incentivar, apoiar e colaborar em projetos e atividades de índole cultural, tecnológica e 

artística; 

o Promover a realização e satisfação pessoal e profissional dos docentes, não docentes e 

estudantes; 

o Promover uma cultura sistemática de participação na vida da Escola. 
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2.4. Prestação de Serviços à Comunidade e Atividades de Extensão Cultural 
 

A escola desenvolve uma importante componente de expansão, de desenvolvimento e de inovação 

em enfermagem, na colaboração interinstitucional e na prestação de serviços ao exterior, 

contribuindo para o desenvolvimento regional, nacional e internacional. Assim, nesta área a 

ESEDJTMM dispõe de recursos humanos com conhecimentos técnicos e científicos que a potenciam, 

desenvolvendo projetos de investigação e educação para a saúde junto da comunidade, em 

articulação e complementaridade com outras instituições. 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 
Desenvolver serviços que promovam respostas inovadoras em saúde à comunidade 

 
o Organizar, apoiar e otimizar a prestação de serviços à comunidade; 

 

o Apoiar os diplomados na inserção no mercado de trabalho e no empreendedorismo; 
 

o Integrar os projetos de serviço à comunidade na formação académica e no desenvolvimento 

cívico da comunidade educativa; 

o Implementar prestação de serviços à comunidade no domínio do envelhecimento ativo. 

 
 
 

2.5. Cooperação Institucional e Internacionalização 
 

A política de abertura, permuta de conhecimento e projeção da ESEDJMM e dos seus professores, 

marcam a diferença no contexto nacional e internacional. Continuaremos a apostar na 

internacionalização como motor de desenvolvimento estratégico, reforçando a cooperação e 

intercâmbios institucionais com instituições de referência da área de influência e de atração da 

escola. Esta cooperação internacional tem em vista o desenvolvimento de atividades de 

ensino/aprendizagem e de investigação conjunta, concessão de graus académicos conjuntos e de 

docentes e investigadores estrangeiros, sendo uma prioridade, bem como, a criação de um ambiente 

educativo internacionalizado que prepare os estudantes para atuarem num mundo mais competitivo 

e com fortíssimas relações interculturais. 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 
Reforçar a internacionalização da oferta formativa da escola: 
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o Estabelecer novos acordos e protocolos com instituições congéneres no estrangeiro. 

 
Promover a mobilidade internacional de estudantes, docentes e não docentes: 

 
o Desenvolver projetos de candidatura a financiamento e organização no âmbito do Programa 

ERASMUS +; 

o Promover a mobilidade de estudantes para ESTÁGIO (Unidade Curricular: ensino clínico) 

(SMP) e ESTUDOS (SMS); 

o Promover candidaturas a Study Visits (SV) no âmbito do PROALV e CEDEFOP. 



 

 
 
 

3. ANÁLISE SWOT 

 
Toda a atividade da escola, para o cumprimento da sua missão e concretização da visão, além dos valores orientadores, elaborou um diagnóstico 

estratégico, relevante para a identificação das oportunidades e ameaças, dos pontos fortes e pontos fracos (análise SWOT), cujos resultados serviram de 

alicerce à definição das linhas de orientação estratégica da ESEDJTMM, extraídas das conclusões da análise SWOT, que a seguir se apresenta 
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Proposta de ações de melhoria 
 

 
Prosseguir na cultura de qualidade dos processos e das práticas desenvolvidas de acordo com o 

artigo 4º da Lei nº 38/2007 de 16 de Agosto. 

Revisar periodicamente os procedimentos de avaliação da garantia da qualidade, reforçando o 

sistema em vigor. 

Aumentar o apoio aos estudantes com mais dificuldades na aprendizagem, através de aulas 

complementares e de recuperação. 

Reajustar os horários do ensino teórico, permitindo aos trabalhadores estudantes melhorar a sua 

assiduidade. 

Reforçar a prática de introdução da classificação/avaliação online em ensino clínico, que permita ver 

a evolução do estudante. 

Atualizar a plataforma online que favoreça o contacto com os antigos estudantes, para a sua 

reaproximação à escola incentivando à frequência em cursos que constituem a nossa oferta 

formativa bem como à emissão de sugestões de melhoria. 

Reforçar a participação dos estudantes e docentes da ESEDJTMM nos programas de mobilidade 

Erasmus+. 

Aumentar a divulgação da investigação científica produzida. 

 
Disponibilizar recursos para a realização de trabalhos de investigação em parceria. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
O plano que se apresentou teve em conta as guidelines enquadradas na evolução estratégica da 

ESEDJTMM, num ciclo de desenvolvimento que se revela mais competitivo e inovador, tendo por 

base o preconizado na reforma do ensino superior. A sua elaboração revelou-se como um momento 

importante na vida da ESEDJTMM e correspondeu a um momento de reflexão partilhada com a 

comunidade educativa para a construção de um sistema de indicadores de resultado e de metas, que 

irão permitir a sua monitorização sistemática para controlo de execução do mesmo. 

 

Conscientes das dificuldades durante o período de vigência do presente plano, diretamente 

relacionadas com a evolução sociodemográfica, as condições de vida do país, desencadeadores de 

uma possível instabilidade da região de implantação de escola, urge desenvolver estratégias no 

sentido de assegurar a sustentabilidade desta instituição de ensino superior. 

 
 
 
Chaves, 16 de dezembro 2015 

 
 
 

A Presidente do Conselho de Direção 
 

 

Cristina Moura 


