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NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente documento representa um ciclo de governação e trabalho, resultante da aplicação da 

estratégia definida no Plano de Ação para 2015 da Escola Superior de Enfermagem Dr. José 

Timóteo Montalvão Machado (ESEDJTMM). Pretende expor, analisar e refletir o nível de 

concretização do referido plano de atividades, comparando analiticamente os resultados 

previstos e os atingidos. Enquanto instituição do Ensino Superior Politécnico, a ESEDJTMM seguiu 

as suas orientações estatutárias, bem como, o estabelecido no artigo 159.º da Lei nº 62/2007 de 

10 de setembro, onde se consigna que as instituições de ensino superior aprovem e publiquem o 

relatório anual de atividades consolidado. 

Apesar do atual contexto de crise económica e social, podemos afirmar que o ano de 2015 

decorreu como o previsto, nomeadamente nas vertentes académica, científica e financeira. 

Continuamos a apostar numa política de continuidade e desenvolvimento, elegendo como área 

de excelência a missão, onde a exigência e reflexão permanente, nos permite uma adaptação 

constante às circunstâncias, garantindo a credibilidade, a competitividade e a sustentabilidade da 

ESEDJTMM. 

Temos hoje uma instituição qualificada ao nível dos recursos humanos, conhecida e reconhecida 

pelo trabalho que desenvolve nos diferentes domínios da sua Missão, mais internacionalizada, 

com uma presença mais visível na sociedade, mais interveniente no espaço público, 

protagonizando ideias e novos projetos. Mas ao mesmo tempo consciente da sua identidade 

coletiva e determinada na defesa dos valores da participação e da cooperação interna e externa, 

capaz de identificar debilidades, ameaças e de as transformar em oportunidades para melhorar 

continuamente e para se tornar mais forte. 

Paralelamente, e orientados para o desenvolvimento de competências no domínio da 

enfermagem, continuamos a incrementar a investigação e programas de desenvolvimento 

geradores, quer de novo conhecimento disciplinar, quer de inovação em saúde, com um ensino 

nela alicerçado e pautado pela qualidade e exigência num quadro de universalidade e abertura ao 

país e ao mundo.  

O relatório de atividades foca essencialmente as prioridades definidas em cada eixo do plano de 

atividades para 2015. Os dados que apresentamos sustentam-se nos relatórios de cada ano 

curricular dos cursos em funcionamento na ESEDJTMM, bem como na informação dos órgãos de 

governo e da comissão de qualidade e garantia, aos quais juntámos a nossa própria reflexão. Foi 

submetido a aprovação em reunião de conselho técnico-científico de 21 de dezembro. 
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De uma forma geral, o documento que se apresenta procura espelhar e dar visibilidade ao 

trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2015, podendo a sua leitura servir, também como 

reforço positivo para todos os intervenientes, que muito contribuíram para os resultados 

conseguidos.  

Seguindo a linha de coerência dos anos anteriores, a informação encontra-se organizada em torno 

dos resultados da atividade global da ESEDJTMM, no que se refere ao foco de ação fundamental 

como instituição do ensino superior, nas várias vertentes tais como o ensino da enfermagem, a 

investigação, a comunidade educativa e a prestação de serviços à comunidade, decorrentes da 

Missão para a escola qual foi criada. 
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1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO, LEGAL E ORGANIZACIONAL DA ESEDJTMM 

A ESEDJTMM foi criada em 1993, pela Associação Promotora do Ensino de Enfermagem em 

Chaves (APEEC), instituição sem fins lucrativos, constituída pelas Câmaras Municipais do Alto 

Tâmega e Barroso e pela Santa Casa da Misericórdia de Boticas, Cerva, Chaves, Montalegre, 

Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar. Para a prossecução dos seus fins, a Escola foi dotada pela 

Entidade Instituidora (APEEC) de Estatutos próprios, tendo procedido à sua revisão nos termos do 

n.º 1 do artigo 172° da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, submetidos à aprovação ministerial, 

homologados e publicados na II série do Diário da República nº 196, de 09 de Outubro de 2009. 

É uma instituição com personalidade jurídica, autonomia estatutária, científica, pedagógica, 

cultural, disciplinar, administrativa, financeira e patrimonial, enquadrando-se no Ensino Superior 

Particular e Cooperativo e regulamentada pelo Decreto-Lei nº 16/94 de 22 de janeiro. 

Prosseguindo a sua Missão, a ESEDJTMM, continua a veicular o foco de atividade nos domínios da 

formação em enfermagem, da aprendizagem ao longo da vida, da investigação, da transferência 

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

por formar e qualificar enfermeiros, orientados para a aquisição e desenvolvimento de 

competências no domínio da enfermagem gerais e específicas, em conformidade com o exigido e 

previsto na legislação em vigor para o ensino superior público e ensino superior politécnico. 

Nos termos organizacionais e tendo em conta os respetivos estatutos, a ESEDJTMM, adota um 

modelo de base matricial que se consubstancia na interação entre: a entidade instituidora 

conselho de direção (CD), conselhos técnico-científico (CTC), conselho pedagógico (CP) e restantes 

serviços, representados no seguinte organigrama (Figura 1): 
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ORGANIGRAMA 

 

Figura 1. Organigrama da escola. (Adaptado de Estatutos ESEDJTMM – DR., 2ª Série – nº 196 de 9 de Outubro) de 2009 
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ÓRGÃOS DE GOVERNO 

A ESEDJTMM é institucionalmente dependente da APEEC a que pertence, vinculada aos seus 

princípios orientadores, nomeadamente no que diz respeito à sua direção e recursos, sem 

prejuízo da sua autonomia pedagógica. A sua dinâmica centra-se no cumprimento da sua 

missão consignada nos estatutos e nos órgãos de governo que em seguida se apresentam. 

 CONSELHO DE DIREÇÃO  

 O conselho de direção é o órgão que superintende e dirige a ESEDJTMM. É um órgão 

decisório, composto pelo presidente do conselho de direção e um representante da entidade 

instituidora, ambos nomeados por esta e o vice-presidente nomeado pelo presidente do 

conselho de direção, sendo a atual composição a seguinte (Tabela 1): 

Tabela 1. Constituição do conselho de direção 

 

 

 

 

 CONSELHO TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC)  

É o órgão que define a política científica da escola e promove o seu projeto pedagógico e 

científico. No ano de 2015 desenvolveu as suas atividades nos termos do disposto no art.º 15 

dos estatutos e de acordo com a legislação aplicável dando cumprimento ao previsto. Neste 

período realizaram-se cinco reuniões ordinárias e quatro extraordinárias, previamente 

convocadas. Neste ano e decorrente das alterações no concelho de direção, a presidente deste 

órgão nomeou mais um elemento, no sentido de cumprir com os estatutos. Os atuais 

membros que o compõem são apresentados na tabela 2. 

 Tabela 2. Constituição do conselho técnico científico 

Presidente Cristina Maria Medeiros G. Ferreira Moura 

Vice-presidente Ana Maria Monteiro Martins 

Representantes dos Docentes Abel José Charneco Martins 

Jacinta Pires Martins 

Maria Helena Penaforte 

Patrícia Pires 

Vítor Machado 

Presidente Cristina Maria Medeiros G. Ferreira Moura 

Vice-presidente a indicar 

Representantes da APEEC João Maria da Silva Pereira  
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No que se refere à atividade global e numa lógica mais formal, destaca-se o trabalho 

desenvolvido no acompanhamento sustentado do processo de transição da anterior para a 

atual organização curricular do plano de estudos, particularmente no que diz respeito à 

inclusão de todos os atores na reflexão e construção de um pensamento coletivo, 

sobre os resultados a alcançar no processo ensino/aprendizagem do CLE. Aprovou 

alguns regulamentos, que foram atualizados, nomeadamente, o de atribuição de título de 

especialista do ensino superior, o do planeamento e distribuição do serviço docente e o da 

inscrição e frequência em unidades curriculares isoladas dos cursos ministrados na ESEDJTMM. 

Ainda no âmbito das suas competências, o CTC analisou a oferta formativa em funcionamento 

e, face à necessidade de cativar novos públicos, propôs novos cursos, nomeadamente: a 

criação e aprovação de um curso de pós graduação em Enfermagem de Saúde Familiar; a 

submissão à A3ES de dois cursos de licenciatura em fisioterapia e podologia, que aguardam 

parecer da comissão da avaliação externa e ainda o curso de mestrado em enfermagem de 

reabilitação, que não foi aprovado pela A3ES.  

 

 CONSELHO PEDAGÓGICO 

É um órgão consultivo a nível pedagógico responsável pela orientação, coordenação de 

atividades pedagógicas e métodos de ensino/aprendizagem. Desenvolveu as suas atividades 

nos termos do disposto no art.º 17 dos estatutos da ESEDJTMM e legislação aplicável dando 

cumprimento ao previsto para o ano de 2015. Realizou quatro reuniões ordinárias e uma 

extraordinária. Cabe referir que durante o ano de 2015 também este órgão teve alterações na 

sua composição, nomeadamente os dois representantes dos estudantes por término de 

mandato e do vice-presidente, por alterações no conselho de direção, como já foi referido. 

Para a sua substituição foi desencadeado o processo eleitoral conforme o estabelecido na 

alínea b) no artigo 3º do regulamento do conselho pedagógico e na alínea b) do nº 1 do artigo 

16º dos estatutos da ESEDJTMM, sendo constituído pelo presidente do conselho de direção, 

por inerência do cargo, dois representantes do corpo docente e dois estudantes do CLE eleitos 

pelos seus pares (Tabela 3). 
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Tabela 3. Constituição do conselho pedagógico 

 

 

 

 

 

A sua atividade foi a atribuída pelos estatutos e regulamento, tais como: a apreciação e 

pronúncia acerca de documentos e elaboração de pareceres, recomendações, incluindo o da 

avaliação de estudantes em ensino teórico e clínico e desempenho de docentes. Salienta-se o 

trabalho desenvolvido na leitura e revisão de alguns aspetos dos regulamentos internos da 

escola nomeadamente, o regulamento de atribuição de título de especialista do ensino 

superior, regulamento do planeamento e distribuição do serviço docente e atualização do 

regulamento para inscrição e frequência em unidades curriculares isoladas dos cursos 

ministrados na ESEDJTMM, que posteriormente foram aprovados em reuniões do CTC. 

Destacamos a comunicação proativa entre todos os órgãos, coordenação dos cursos em 

funcionamento e coordenações dos anos curriculares do CLE, nas diferentes situações e 

contextos. Esta, permitiu de uma forma sistemática a instrução democrática da decisão e a 

partilha de experiências, bem como, a resolução de problemas e situações que foram 

surgindo, tendo em vista a qualidade e operacionalidade. 

O envolvimento efetivo dos estudantes do CP, da tuna e da Associação de Estudantes (AE) 

entre outros, nestas atividades, foi reforçado pela sua importância na divulgação da oferta 

formativa da ESEDJTMM e nas várias ações de colaboração voluntária no âmbito da saúde. 

 

 COMISSÃO DA QUALIDADE E GARANTIA 

A atividade da Comissão da Qualidade e Garantia (CQG) baseou-se na compreensão de que a 

organização é um sistema vivo, em constante dinamismo e interação. Para a concretização da 

política da Qualidade torna-se crucial a sua explicitação e seus objetivos, bem como, o 

envolvimento de todos os participantes internos e externos, nos processos avaliativos e nos 

planos de melhoria correspondentes e monitorização sistemática. Neste sentido, a CQG visou 

a melhoria contínua da qualidade da escola, como uma organização educativa e formativa, 

capaz de acompanhar os desafios atuais preconizados para o ensino superior, sustentada num 

Presidente Cristina Maria Medeiros Guedes Ferreira Moura 

Vice-presidente Vítor Machado 

Representantes dos docentes Jacinta Pires Martins 

Representantes dos estudantes Catarina Fernandes 

Edite Miranda 
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processo baseado em informação relevante, identificando as áreas que necessitam de 

intervenção no âmbito das suas competências.  

Esta comissão integrou elementos da estrutura orgânica da escola e um elemento externo, 

convidado para o efeito, conforme o apresentado na tabela 4.  

Tabela 4. Constituição da comissão de garantia da qualidade 

Estrategicamente procurou-se a conciliação entre a capacidade existente por parte dos 

recursos disponíveis e os objetivos propostos, assegurando que, embora com uma orientação 

distinta, as ações preconizadas foram sujeitas a uma adequação temporal sem prejudicar a 

concretização das mesmas. 

 PROVEDOR DO ESTUDANTE 

O Provedor do Estudante, tal como o consignado na Lei nº 62/2007, de 10 de Setembro e 

posteriormente nos estatutos da ESEDJTMM (Aviso n.º 17765/2009, de 9 de outubro), é 

ocupado pela Prof.ª Ana Maria Martins Monteiro desde a sua implementação. O seu papel e 

funções continuam a afirmar-se no meio académico, como um mediador e porta-voz dos 

direitos e legítimos interesses dos estudantes. Nesta medida e em articulação com os órgãos 

de governo, a coordenação dos cursos/anos curriculares do CLE e gabinete de apoio ao 

estudante, fez o acompanhamento, conforme o solicitado, ou diagnosticado, nas áreas, social, 

económica e sanitária. Procurou orientar e ajudar os estudantes em causa, na procura de 

respostas que fossem fundamentais para o seu crescimento e desenvolvimento, enquanto 

pessoas e estudantes de enfermagem. Desenvolveu ainda, atividades relacionadas com a 

empregabilidade e integração profissional, nomeadamente na ajuda e divulgação de propostas 

de emprego.  

Coordenação Abel Charneco Martins 

Docentes Catarina Raquel Nunes Sequeira 

Patrícia Maria Rodrigues Pereira Pires 

Vítor Manuel Teixeira Machado 

Maria Helena Penaforte 

Elemento externo Cristina Vieira 

Representante do pessoal não 

docente 

Eduardo Amílcar Teixeira da Cruz 

Representante da comunidade 

escolar 

Roberto Lopes 
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Resumidamente e relativamente aos órgãos de governo da ESEDJTMM, salienta-se que a 

comunicação proactiva existente entre todos, coordenação do CLE, dos cursos de pós 

graduações e coordenação de cada ano curricular do CLE e provedor do estudante, nas 

diferentes situações e contextos foi uma mais-valia para a consecução dos objetivos. 

Efetivamente a comunicação entre todos e a informação partilhada e permitiu de uma forma 

contínua e sistemática a instrução democrática da decisão, partilhando experiências, bem 

como, a resolução de problemas e situações pontuais que foram surgindo, tendo em vista a 

qualidade e operacionalidade. 

Também o envolvimento e participação efetiva dos estudantes da CP, da tuna académica e da 

Associação de Estudantes (AE) entre outros, reforçaram a proatividade, não só pela sua 

importância na divulgação da oferta formativa da ESEDJTMM, como em ações de colaboração 

voluntária no âmbito cultural e saúde em eventos junto da comunidade civil. 

 CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM ENFERMAGEM (CIE) 

Nos últimos anos, a ESEDJTMM tem vindo a desempenhar um papel preponderante ao nível da 

investigação, sobressaindo o trabalho do CIE através de sinais claros da sua produção e 

transferência do conhecimento, com enfâse na atividade pedagógica, sob a forma de 

investigação orientada ocupando o lugar estratégico, que lhe compete numa organização de 

ensino superior. 

Compõem o CIE os docentes constantes na tabela 5: 

Tabela 5. Constituição do centro de investigação em enfermagem 

Os resultados deste grupo de trabalho no ano em análise encontram-se descritos no ponto 8 

deste relatório. 

 

Coordenação do CIE Maria Helena de Oliveira Penaforte 

Docentes a tempo integral Catarina Raquel Nunes Sequeira 

Cristina Maria Medeiros Guedes Ferreira Moura 

Delfina Ana Pereira Ramos Teixeira 

Jacinta Pires Martins 

Patrícia Maria Rodrigues Pereira Pires 

Susana Alexandra Sevivas dos Santos  

Vítor Machado 
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 SERVIÇOS DE APOIO 

O trabalho desenvolvido por estes serviços visa essencialmente, assegurar o apoio logístico ao 

funcionamento regular de todas as atividades da Escola, em articulação com todos os serviços. 

Trata-se de uma atividade estruturante gerida de forma transversal, que potencia e otimiza o 

capital humano, os recursos materiais e financeiros, recorrendo-se, em alguns casos, ao 

“outsourcing”, com o objetivo de oferecermos serviços cada vez mais céleres, aumentando a 

sua eficácia e eficiência. 

Integram esta estrutura, sete serviços que, de acordo com os Estatutos da ESEDJTMM, se 

assumem como estruturas de apoio técnico e administrativo às diferentes áreas, colaborando 

nos vários âmbitos da atividade académica. Os seus responsáveis apresentam-se na tabela 6. 

Tabela 6. Constituição dos serviços de apoio 

 

 RECURSOS HUMANOS 

Sublinhamos os recursos humanos como a concretização de um desafio ao desenvolvimento 

estratégico de afirmação da escola, pelo esforço que desenvolveu na consolidação e 

qualificação do seu corpo docente. Neste sentido, no ano de 2015 contou com treze docentes 

a tempo integral, dos quais 25% detentores do grau de doutor, 53% detentores do título de 

especialista do ensino superior (destes 83,3% possuem grau de mestre), um docente possui o 

grau de mestre e dois são licenciados. Dos seis professores convidados, quatro possuem o grau 

de doutor, (dois destes ao abrigo do protocolo de colaboração com o Instituto Politécnico de 

Viseu) e dois possuem licenciatura (Figura 2). 

Serviços académicos Ana Paula Mangas Ribeiro 

Serviços administrativos Alcina Alves dos Santos Soares 

Serviço de contabilidade José Augusto Gomes Alves 

Serviço de informática Gil António Pires Alves 

Serviço de documentação e arquivo Maria Helena dos Santos Parada Ferreira 

Serviço de reprografia Bruno Leonard Faria do Rio 

Serviços gerais Aida Coelho Faria do Rio 
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Figura 2. Docentes segundo o nível académico/grau em 2015 

 

A distribuição do trabalho dos docentes do ano em análise, teve em conta as áreas científicas 

dos respetivos graus académicos e área científica dos cursos em funcionamento, assegurando 

a continuidade do desenvolvimento técnico e curricular, conforme se pode observar na tabela 

7.  

 

Tabela 7. Docentes segundo o título/grau obtido por área científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Destes 4 são especialistas (Dec.- Lei nº 206/2009 de 31 de Agosto) 
b) Destes 1 é doutor em ciências de enfermagem 

 
 

Grau/título académico Número Área CNAEF 

Doutoramento 2 

1 

1 

1 

2 

1 

723 

311 

312 

520 

420 

226 

Mestradoa)  1 

1 

3 

345 

142 

723 

Especialista ensino superior b) 7 723 

Licenciatura 1 

2 

2 

727 

721 

723 
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Promover a formação contínua dos docentes é uma condição para a qualidade nos diferentes 

domínios da área de missão da ESEDJTMM. Tendo em conta este pressuposto, a escola 

continuou a desenvolver esforços no sentido de aumentar a qualificação do corpo docente, 

encontrando-se atualmente três docentes (23% do total de docentes em ETI) em programa de 

doutoramento. 

O quadro de pessoal não docente, constituído por catorze funcionários, distribuídos pelas 

seguintes categorias: um coordenador técnico; dois técnicos superiores; um técnico de 

informática; dois assistentes técnicos; um encarregado operacional e sete assistentes 

operacionais. 

 

1.1. MISSÃO, VISÃO E VALORES   

Consignado nos estatutos da ESEDJTMM, está a sua missão, que é a formação e qualificação 

de profissionais de enfermagem de excelência, assegurando o respeito pela dimensão 

científica, técnica, cultural e humana, tendo como referência uma filosofia holista.  

Como visão pretende ser uma instituição de ensino superior de referência na formação de 

enfermeiros de excelência a nível nacional e internacional, garantindo uma sólida formação 

científica, técnica, humana e relacional. 

No decorrer de 2015 e subjacente à construção da tomada de decisão e ação, a ESEDJTMM 

procurou consolidar a aplicação de um conjunto de valores analisados e consensualizados 

como valores da comunidade académica, nomeadamente: o humanismo, a cidadania, a 

excelência na organização, a qualidade e a ética, que tentou, ao longo do ano em análise, 

preservar.  
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2. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA  

No cumprimento do plano anual de atividades, aprovado pelo CTC em reunião de 19 de 

dezembro de 2014 e submetido à aprovação da APEEC, a ESEDJTMM desenvolveu a sua ação 

em 2015 tendo como orientação os eixos estratégicos e as respetivas ações/intervenções 

consignados no respetivo plano de atividades. Foi ele que ajudou a definir uma linha de rumo 

dando corpo à missão, às atribuições e aos objetivos da instituição. Realçamos a sua 

importância, como uma ferramenta fundamental do presente e do futuro da escola, na 

prossecução dos seus objetivos, fazendo face aos desafios atuais do ensino superior. Na 

operacionalização contamos com a colaboração de toda a comunidade educativa, que se 

empenhou, e cooperou no seu cumprimento, encarando-o com rigor e profissionalismo.  

Recordamos os princípios orientadores previamente definidos e descritos nos seguintes eixos 

estratégicos:   

Eixo 1: Formação - Consolidar a oferta formativa de qualidade, adequando-a às necessidades 

do mercado regional, nacional e internacional. 

A ESEDJTMM continuou a afirmar-se como uma escola de enfermagem de referência 

centralizando o seu trabalho no desenvolvimento de competências pessoais e profissionais dos 

futuros enfermeiros, que promove a aproximação dos contextos, científico/teórico e 

profissional/clínico, uma vez que, o foco da ação profissional do enfermeiro são as respostas 

humanas aos processos de vida, de transição e de saúde/doença.  

Temos perfeita noção que a procura da nossa escola (pela sua localização geográfica) só pode 

ser garantida, não só pela qualidade dos processos formativos, mas também pela diversidade 

da oferta formativa. Reconhecimento oferecido pelos resultados de avaliação das entidades 

empregadoras e pela procura preferencial das instituições que prestam cuidados de saúde, 

onde os nossos diplomados são profissionais. Neste sentido, e para um ensino de qualidade, 

incentivou o corpo docente à formação contínua, quer na realização do curso de pós 

licenciatura de especialização em enfermagem, mestrado ou programas de doutoramento, 

quer ainda a realização de cursos de pós graduação, promovendo assim o desenvolvimento de 

competências capazes de responder eficaz e eficientemente ao processo cientifico-

pedagógico.  

Atrair novos públicos, nomeadamente para o CLE, curso de pós licenciatura de especialização 

em enfermagem (CPLEE) e de cursos de pós-graduação continuou a fazer parte da nossa 
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filosofia, com a adequação às necessidades e às expectativas do mercado regional, nacional e 

internacional. Em 2015 abrimos o 1º curso de pós-graduação em Enfermagem do 

Trabalho/Saúde Ocupacional, pioneiro a nível nacional, e a 2ª edição do curso pós graduação 

em Gestão em Saúde. 

 

Eixo 2: Investigação desenvolvimento e inovação - Desenvolver o Centro de Investigação em 

Enfermagem (CIE) como vetor de produção, difusão e transferência do conhecimento em 

Enfermagem.  

Na atualidade, a enfermagem é reconhecida como sendo uma área de investigação, ocupando 

esta um lugar central na formação dos estudantes, no desenvolvimento e translação do 

conhecimento, evidenciada na qualidade dos cuidados de enfermagem, visível através da 

aplicabilidade da investigação fundamental na sua área disciplinar. Pese embora a investigação 

fundamental esteja associada às instituições universitárias, de acordo com a lei (artigo 7.º da 

Lei n.º 62/2007 de 10 de Setembro), as instituições de ensino superior politécnico são 

orientadas para a criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, 

através da articulação do estudo, do ensino, da investigação orientada para a resolução de 

problemas e do desenvolvimento experimental. 

Nesta matéria procuramos também trabalhar com uma política de incentivo, valorização e 

promoção do conhecimento, da inovação e da criatividade, enfatizando a produção científica 

em estreita colaboração com os estudantes. Assim, deu-se continuidade ao desenvolvimento 

dos trabalhos de investigação em curso e incentivou-se à elaboração de novos projetos. 

Desenvolveram-se atividades de pesquisa, numa lógica de progresso e coerência, permitindo o 

desenvolvimento e consolidação de competências no âmbito da investigação.  

No que se refere a execução/concretização e desenvolvimento de novos projetos, foram 

estabelecidas parcerias com diferentes entidades/instituições (Tabela 8). 

Dando continuidade, mantiveram-se em vigor os projetos operacionais em saúde do tipo 

investigação/ação, nomeadamente: “Caminhe sem cair - Intervenção do enfermeiro de família 

na prevenção de quedas da pessoa idosa nas unidades de saúde familiar (USF) Nuno Grande”, 

(Vila Real) e “Mexer para melhor envelhecer”. Salienta-se que, em ambos contamos com a 

colaboração de investigadores convidados e com entidades do ACES DMDN para o primeiro, e 

com o Clube Social do Bairro dos Aregos em Chaves e Câmara Municipal, para o segundo. 
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Eixo 3: Comunidade educativa – Promover a formação e satisfação global dos estudantes, 

docentes e não docentes. 

A ESEDJTMM pretende continuar a ser uma instituição de ensino e formação onde, num 

ambiente qualificante, dirigido à aquisição de competências, a satisfação de todos os 

intervenientes do processo pedagógico, é sem dúvida um dos indicadores de qualidade. 

Nesta perspetiva a ESEDJTMM, na pessoa dos seus dirigentes, reconhece o profissionalismo, o 

empenho e a competência de todos os seus colaboradores, verificável pelo ritmo de 

qualificação dos docentes e não docentes e pela centralidade da sua ação no estudante e 

consequente processo de ensino/aprendizagem. 

Eixo 4: Prestação de serviços à comunidade – Dinamizar a participação em áreas prioritárias 

de saúde incrementando a prestação de serviços. 

Ao nível da prestação de serviços à comunidade, a ESEDJTMM pretende garantir a sua 

sustentabilidade, fomentando o impacto da sua atividade na comunidade em que se insere. 

Neste domínio, possuímos um conjunto de competências instaladas e reconhecidas que nos 

distinguem no panorama regional e que importa continuar a potenciar no futuro com a 

realização de ações concertadas ao serviço da comunidade.  

Mantivemos a participação em projetos de educação para a saúde e adoção de estilos de vida 

saudáveis, dirigidos a grupos de risco, bem como a colaboração e interação com os 

agrupamentos de escolas da área de implantação da escola, fazendo jus a um dos propósitos 

desta escola: promover o conhecimento e o bem-estar em saúde na comunidade em geral.  

Salientamos o envolvimento dos níveis de participação dos estudantes neste eixo, onde se 

regista um aumento de eventos organizados por estes, promovendo a responsabilidade social 

e o desenvolvimento de competências de intervenção social e cultural. 

Eixo 5: Cooperação institucional e internacionalização - Sedimentar protocolos existentes e 

estabelecimento de novos, com organizações de saúde, educativas e da área do social, 

regionais, nacionais e internacionais.  

A ESEDJTMM manteve e celebrou novos protocolos de colaboração com instituições 

estrangeiras na área da saúde, alargando assim a oferta de locais de estágio para estudantes 

em mobilidade. A preocupação com a intensificação da cooperação e internacionalização do 

ensino e da investigação foi uma constante durante o ano de 2015, envolvendo 
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sistematicamente a escola em atividades de ensino-aprendizagem e investigação conjuntas, 

com instituições regionais, nacionais e internacionais. 

Neste sentido, a intervenção da instituição perspetivou-se maioritariamente no 

estabelecimento de protocolos de parceria e de colaboração. Sublinhamos a filosofia ativa na 

celebração de protocolos, reforçando a cooperação e o intercâmbio institucional, ao nível do 

ensino superior, secundário e unidades de saúde, nacionais e internacionais (tabela 8). 

Aumentamos a cooperação a nível da investigação, da mobilidade de estudantes e 

professores, bem como a oferta dos locais de estágio/ensino clínico, no sentido de continuar a 

proporcionar um vasto leque de novas experiências, fomentando o desenvolvimento da 

disciplina de enfermagem, da tecnologia e da inovação. 

Tabela 8. Protocolos de cooperação institucional 

Entidade Âmbito 

Centro Médico El Castro Vigo S.A. 

Hospital Perpetuo Socorro 

Criar um sistema de colaboração entre a ESEDJTMM e o 

centro Médico, de forma a possibilitar aos estudantes, 

formação nas áreas da saúde e da ciência. 

Colaboração no campo da docência e da investigação. 

Hospital Vithas Nuestra Señora de 

Fátima Vigo 

Criar um sistema de colaboração de forma a possibilitar aos 

estudantes, os ensinos clínicos e estágios previstos nos 

planos de estudos dos cursos. 

Colaboração no campo da docência e da investigação. 

Hospital Miguel Domínguez 

Pontevedra 

 

Criar um sistema de colaboração de forma a possibilitar aos 

estudantes, os ensinos clínicos e estágios previstos nos 

planos de estudos dos cursos. 

Colaboração no campo da docência e da investigação. 

Clínica Residencia El Pinar Vigo Entendimento e colaboração recíproca entre a ESEDJTMM e 

o Hospital de forma a possibilitar aos estudantes, formação 

nas áreas da saúde da ciência. 

Colaboração no campo da docência e da investigação. 

Universidad Pope John Paul II State 
School of Higher Education Biala 
Podlaska - Poland 

Definição de objetivos de cooperação mútua em matérias 

comuns, particularmente no ensino e na investigação. 

Desenvolvimento de ciclos de estudos com dupla titulação. 
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3. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESEDJTMM  

Tendo por base o enquadramento e orientação estratégica do plano de atividades de 2015, 

veiculou-se um papel ativo orientado para a capacitação dos recursos humanos e o 

desenvolvimento de atividades numa lógica de coerência, exequibilidade e sustentabilidade. 

Assim, a sua operacionalização, foi desenvolvida a partir dos objetivos definidos e resultados a 

atingir em cada eixo estratégico, que abaixo relembramos, traduzindo as principais medidas 

que nos comprometemos a concretizar.  

No domínio da formação ao longo de 2015, a ESEDJTMM teve em conta:  

A. Promoção da qualidade dos ciclos de estudos em curso 

 Reforçar a continuidade do projeto das práticas laboratoriais com recurso à simulação; 

 Criar sessões letivas suplementares nas unidades curriculares (UCs) com maior 

insucesso dirigidas essencialmente a estudantes com UCs em atraso; 

 Continuar a utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem nas unidades 

curriculares de enfermagem; 

 Continuar o projeto de participação de profissionais da prática clínica nas áreas 

nucleares do curso de licenciatura em enfermagem; 

 Implementar medidas de melhoria pedagógica em função da análise e reflexão dos 

dados obtidos através do processo de avaliação em uso promovendo a atualização, 

especificamente para os processos ensino/aprendizagem teóricos; 

 Fomentar a utilização da plataforma informática no processo de comunicação e de 

ensino aprendizagem; 

 Proporcionar um curso de apoio aos estudantes europeus e estrangeiros na área de: 

português e inglês; 

 Fomentar a formação pedagógica dos tutores em ensino clínico, de forma a tornar 

mais eficazes as estratégias de orientação e acompanhamento pedagógico dos 

estudantes em ensinos clínico; 

 Incentivar o trabalho docente em equipa, por e entre áreas disciplinares, na conceção 

global e na implementação dos programas das unidades curriculares; 
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 Potenciar o desenvolvimento de competências científicas dos estudantes nos cursos 

em funcionamento; 

 Apoiar a conceptualização de projetos de intervenção em contexto organizacional; 

 Dinamizar a realização de eventos técnico/científicos, com os estudantes, permitindo 

um aprofundamento e partilha de saberes; 

 Preparar acompanhando o estudante ao longo do percurso académico e a transição 

para a vida profissional; 

 Manter o número de docentes e tutores na supervisão e orientação pedagógica no CLE 

em contexto clínico; 

 Dar continuidade à investigação, em todos os anos curriculares; 

 Continuar a investir na qualificação do corpo docente. 

B. Oferta formativa:  

Deu-se continuidade ao trabalho em curso, destacando-se a campanha de divulgação da oferta 

formativa 2015-16. 

 Divulgar sobre cada curso: plano de estudos, objetivos, funcionamento, atividades 

previstas, testemunhos de estudantes e ex-estudantes; 

 Pôr em funcionamento o Curso de Mestrado em Enfermagem com área de 

especialização em Reabilitação, em processo de acreditação; 

 Aumentar o nº de cursos de formação pós graduada de curta duração não conferentes 

de grau; 

 Reeditar oferta formativa de pós-graduações e alargar a área de influência à Galiza 

(Espanha); 

 Manter a oferta formativa dos cursos de Licenciatura em Enfermagem, Pós-Graduação, 

e Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem; 

 Manter o número de estudantes no 1º ciclo; 

 Fomentar a procura e ligação a instituições de ensino, nacionais e internacionais, 

tendo em vista a criação de redes de conhecimento e parcerias para desenvolvimento 

de cursos em cooperação. 



______________________________________________________________________________________________________ 19 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES CONSOLIDADO - 2015 

 

C. Investigação e desenvolvimento 

 Continuar a motivar os professores/doutores para dirigir projetos como investigadores 

principais; 

 Dar continuidade aos projetos em parceria com outras instituições; 

 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; 

 Aumentar a capacidade de produção científica da instituição; 

Apoiar cada docente a ser responsável/ membro da equipa pelo menos por um projeto 

de investigação incluído na unidade curricular de Investigação, em parceria com 

instituições de saúde, ensino e/ou investigação nacionais e internacionais; 

 Continuar a promover a integração dos projetos de investigação que emergem das 

Unidades Curriculares de Investigação afiliando-os nas linhas de investigação/projetos 

do CIE. 

D. Divulgação do conhecimento produzido 

 Apoiar os docentes nas atividades de produção e divulgação científica em revistas 

indexadas; 

 Incentivar e apoiar os docentes na divulgação da produção científica em congressos 

nacionais e internacionais; 

 Apoiar a realização de congressos e a formação dos docentes em áreas consideradas 

relevantes. Manter a organização do congresso científico anual na Escola, com 

publicações em E-book. 

E. Articulação entre ensino e investigação 

 Dar continuidade à articulação entre as diferentes unidades curriculares e a unidade 

curricular de investigação, promovendo a investigação orientada;  

 Organizar congressos/ conferências/ seminários nacionais e internacionais; 

 Orientar dissertações de mestrado; 
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 Participar em júris de mestrado e doutoramento. 

F. Comunidade académica 

 Apoiar os estudantes na organização de eventos: projetos, colóquios, exposições, 

cursos na Escola e na comunidade; 

 Aumentar os projetos extracurriculares que se desenvolvam em parceria com 

instituições e a comunidade e em regime de voluntariado, articulando-os com a 

formação, investigação e integração na comunidade; 

 Organizar atividades relacionados com a saúde e a enfermagem em dias nacionais e 

internacionais; 

 Manter o serviço de apoio ao estudante globalmente de forma a promover a sua saúde 

e desenvolvimento; 

 Manter as políticas da ação social, através da atribuição de bolsas de estudo, em 

parceria com a Câmara Municipal de Chaves, Rotary Club e bolsas de mérito; 

 Implementar medidas de apoio aos estudantes com insucesso escolar e/ou com 

problemas de integração na vida académica; 

 Disponibilizar formação específica de línguas estrangeiras; 

 Apoiar os novos licenciados na inserção na vida ativa, com a colaboração do gabinete 

do Provedor do Estudante, aumentando o nº de diplomados na procura do 1º 

emprego; 

 Fomentar o espírito de iniciativa dos estudantes ao longo do curso, através da 

divulgação e formação específica em empreendedorismo e criação de empresas; 

 Fomentar a intervenção da Associação de Estudantes na construção ativa da escola e 

apoiar as atividades propostas pela mesma. 

G. Promoção da realização pessoal e profissional 

 Disponibilizar aos docentes e discentes publicações periódicas indexadas e de relevo 

científico na área da saúde; 

 Atualizar o acervo bibliográfico com aquisição de novos títulos; 
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 Envolver os estudantes na identificação e implementação de estratégias de melhoria 

do desempenho global da Escola, dinamizando a sua participação no Conselho 

Pedagógico ou através do Provedor do Estudante; 

 Continuar a criar condições à implementação da formação contínua em função das 

necessidades identificadas; 

 Manter as medidas de apoio à formação contínua do pessoal docente, de acordo com 

os constrangimentos atuais, privilegiando o apoio aos docentes que participam em 

projetos/atividades de ligação e extensão à comunidade; 

 Continuar a apoiar a qualificação e especialização do corpo docente garantindo o 

apoio exequível à conclusão dos cursos de doutoramento em curso; 

 Dar continuidade ao plano de formação contínua destinada ao pessoal não docente. 

H. Prestação de serviços à comunidade 

Com vista à continuação do desenvolvimento da área estratégica da prestação de serviços à 

comunidade, a Escola comprometeu-se a dar continuidade aos projetos em curso: 

  “A escola ao encontro da comunidade”, parceria com a Junta de Freguesia de S. Pedro de 

Agostém, Chaves; 

 “Inclusão social da pessoa com deficiência”, parceria com a ADFA - delegação de Chaves; 

 “Intervenção do enfermeiro de família na prevenção de quedas da pessoa idosa nas USF 

“Corgo” e “Nuno Grande”, em parceria com o ACES Douro I Marão e Douro Norte. 

 “Mexer para melhor envelhecer” projeto na comunidade idosa, em parceria com a Câmara 

Municipal de Chaves e Clube Social dos Aregos, Chaves. 

I. Cooperação institucional e internacionalização 

Neste âmbito consideraram-se prioritárias no ano de 2014, as seguintes medidas: 

- Reforçar a internacionalização da oferta formativa: 

 Estabelecer novos acordos e protocolos com instituições congéneres no estrangeiro. 

- Promover a mobilidade internacional de estudantes e docentes e não docentes:  
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 Desenvolver projetos de candidatura a financiamento e organização no âmbito do 

Programa ERASMUS + 2014/2020 – Ação KA1 Mobilidade individual para 

aprendizagem;  

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

clínico) (SMP) e ESTUDOS (SMS); 

 Promover a mobilidade de docentes para MISSÕES DE ENSINO (STA) e de pessoal para 

FORMAÇÃO (STT); 

 Realizar ação de divulgação/esclarecimento dirigido à comunidade académica sobre o 

Programa Erasmus, contando com a presença de um representante da Agência 

Nacional para o Programa Aprendizagem ao Longo da Vida; 

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

 

J. Qualidade, Gestão e Garantia 

As linhas orientadoras de qualidade nortearam-se para a: 

 Valorização e focalização no estudante, como sujeito principal da existência da escola;  

 Manutenção e aumento das condições científicas e pedagógicas para uma formação 

de excelência;  

 Promoção da cooperação, como estratégia de formação, no contexto regional, 

nacional e internacional.  

 

A verificação, monitorização, medição, supervisão dos serviços prestados e os seus critérios de 

aceitação assentaram na: 

 Análise e acompanhamento da satisfação dos estudantes através de 

inquéritos/entrevistas, antigos estudantes, empregadores e parceiros. 

 Análise e acompanhamento da satisfação dos docentes e não docentes através de 

inquéritos/entrevistas.   

 Monitorização e medição através de outros indicadores de resultado, sua 

calendarização e responsabilidades pelo acompanhamento.  



______________________________________________________________________________________________________ 23 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES CONSOLIDADO - 2015 

 

 Implementação, em colaboração com o Conselho Técnico-Científico, de um modelo 

que assegure, com justiça, a diferenciação do mérito profissional, resultante da 

avaliação de desempenho dos docentes.  

 

A monitorização do grau de cumprimento do plano é realizado ao longo e no final do ano em 

análise, fundamentando o referencial de progresso institucional, constituindo-se como um 

processo crucial para o bom desempenho e para a concretização dos objetivos.  

Apesar das dificuldades sentidas face à situação económica e social atual, não se pouparam 

esforços na prossecução dos propósitos e sua concretização, a destacar o forte empenho de 

todos os stakeholders na consecução dos objetivos preconizados.  

Acreditamos que o plano de atividades constitui efetivamente, um instrumento importante 

para a consolidação do modelo de desenvolvimento da ESEDJTMM como base de trabalho 

para a preparação do planeamento do ano seguinte, bem como para a elaboração deste 

relatório de atividades consolidado.  



______________________________________________________________________________________________________ 24 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES CONSOLIDADO - 2015 

 

4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS  

4.1. OFERTA FORMATIVA 

Durante o ano de 2015, a escola propôs-se manter o número de vagas para os cursos 

aprovados e em funcionamento e abrir um novo curso de pós graduação, com o objetivo de 

criar condições para que todos os cidadãos possam ter acesso à aprendizagem e formação 

diversificada indo de encontro às necessidades e às expectativas dos seus públicos-alvo, 

conforme se pode observar na tabela 9. 

 Tabela 9. Vagas dos cursos em funcionamento 

Cursos 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Curso de licenciatura em enfermagem 80 80 80

CPLE em enfermagem comunitária 30 20 20

CPLE em enfermagem de reabilitação 30 20 20

CPLE em enfermagem médico-cúrgica 30 20 20

CPLE em enfermagem de saúde infantil  e pediatria 30 20 20

Curso de pós-graduação em gestão em saúde 20 30 20

Curso de pós-graduação urgência e emergência hospitalar 20 30 20

Curso de pós-graduação em enfermagem no trabalho 0 0 20
Total 200 200 230

Ano letivo / vagas

 

 

4.2. AVALIAÇÃO PELOS ESTUDANTES DOS CURSOS, RECURSOS E SERVIÇOS 

A avaliação dos cursos em funcionamento teve por base o questionário de avaliação do ensino 

ministrado (Figura 3), cujos resultados derivam do cálculo da média dos scores obtidos 

relativamente à adequação aos objetivos, à qualidade do ensino aprendizagem, aos atributos 

dos docentes, ao atendimento, à cooperação, ao profissionalismo e dos recursos e serviços 

(Figura 4). Os questionários foram aplicados aos estudantes semestralmente, em todos os 

anos curriculares, utilizando uma escala de concordância tipo Likert de 5 pontos que vai do 1 

(discordo completamente) ao 5 (concordo completamente).  

3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5

CLE

CPLEEMC

 

Figura 3. Avaliação pelos estudantes dos cursos 
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A avaliação dos cursos em funcionamento feita pelos estudantes é em todos, superior a 4, o 

que significa uma avaliação global muito positiva.  

2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2

Serviços académicos
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Figura 4. Avaliação pelos estudantes dos recursos e serviços 

No que diz respeito aos recursos físicos, materiais, e serviços da escola, da avaliação efetuada 

feita pelos estudantes, a média dos scores situa-se acima do valor 3. Na verdade a avaliação é 

sempre superior no CLE à exceção das instalações.   

4.3. INGRESSO NA ESEDJTMM 

No ano letivo 2015/2016, houve necessidade de três fases de candidaturas para o 

preenchimento das 80 vagas existentes, sendo preenchidas 50% das mesmas, com a seguinte 

distribuição: 

1.ª Fase - 28 candidatos, colocados 28 estudantes; matriculados 28. 

2.ª Fase - 10 candidatos, colocados 10 estudantes; matriculados 10. 

3.ª Fase – 4 candidatos, colocados 4 estudantes; matriculados 2. 

No ano letivo 2015/2016 foram admitidos pela primeira vez na escola, trinta e quatro 

estudantes para o 1º ano; admitidos três estudantes pelo regime de reingresso e de mudança 

de par instituição/curso para o 3º ano; admitido um estudante pelo concurso especial 

“Titulares de outros cursos superiores” e dois estudantes pelo regime de “Reingresso e de 

mudança de par instituição/curso”, para o 4º ano do CLE, no total de 40. 
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Tal como se pode observar na figura 5, verificou-se um decréscimo no ingresso de estudantes 

no ano letivo 2015/2016, relativamente ao ano anterior, facto que julgamos estar associado à 

desfavorável e generalizada conjuntura externa. No que diz respeito ao ingresso através do 

concurso local de acesso e comparativamente com os anos anteriores, o ano letivo de 

2015/2016 foi o ano que obteve menos candidatos por essa via, com sete estudantes apenas, 

num universo de trinta e quatro estudantes.  
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Figura 5. Ingresso na escola nos últimos 4 anos 

 

4.4. RAZÕES DE ESCOLHA DA ESEDJTMM 

A escolha da escola no ano letivo 2015/2016 foi procurada pela maioria dos estudantes do CLE 

do 1º ano (n= 34) por “interesse próprio”, seguido da “indicação de outrem” (Figura 6). 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Interesse próprio

Indicação outrem

Outros motivos

nº de estudantes

 

Figura 6. Motivo da escolha da ESEDJTMM 
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4.5. RAZÕES PARA A ESCOLHA DO CLE  

Também, para a maioria dos estudantes do 1º ano (44,7%) as razões da escolha do CLE em 

2015 (n= 34) foi por “gosto área da saúde” seguido do “interesse próprio”, em oposição ao ano 

anterior (Tabela 10).  

Tabela 10. Razões de escolha do CLE 

 

Razão escolha do curso 2014 2015

Interesse próprio 43,1% 38,3%

Gosto área da saúde 39,7% 44,7%

Outros motivos 10,3% 17,0%

Não responde 7,4% 0,0%  
 
 

 

4.6. ESTUDANTES QUE FREQUENTAM OS CLE E CPLEE 

Nas figuras seguintes (7 e 8) apresenta-se a distribuição e evolução do número de estudantes 

que frequentaram e a frequentar os cursos em funcionamento na ESEDJTMM. 

A evolução do número de estudantes a frequentar o CLE tem tido alguma variabilidade ao 

longo dos últimos 4 anos, sendo que em 2015, frequentaram o curso 183 estudantes.  
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Figura 7. Evolução do número de estudantes a frequentar o CLE 

 

Tal como se pode observar na figura 8, o número de estudantes nos CPLEE, mantém a 

tendência de diminuição acentuada, não só no número de estudantes, como também no 

número de cursos em funcionamento, provavelmente relacionada com a conjuntura 

económica e social atual do país e poucos incentivos e motivações institucionais para a 
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qualificação profissional, nomeadamente ao nível dos enfermeiros 

especializados/especialistas. No entanto, importa referir que no ano de 2015, 33 estudantes 

frequentaram os cursos de pós-graduação em Gestão em Saúde e Enfermagem do 

Trabalho/Saúde Ocupacional.  
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Figura 8. Evolução do número de estudantes matriculados nos CPLEE e PGE 

 

4.7. CLASSIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES À ENTRADA E INSCRITOS, SOBRE O NÚMERO DE VAGAS DO CLE 

A classificação dos estudantes admitidos por concurso local de acesso no ano de 2015 (Figura 

9), a nota mínima foi de 101 a mediana de 117,3 e máxima de 139 pontos.  
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Figura 9. Classificação dos estudantes à entrada 

 

Quando comparamos a primeira inscrição sobre o número de vagas (Figura 10) ao longo dos 

quatro últimos anos, tem-se notado alguma variabilidade, sendo que o ano 2015/2016 houve 

uma diminuição considerável face ao ano anterior. 
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Figura 10. 1ª Inscrição sobre o nº de vagas / matriculados  

   

4.8. CARATERIZAÇÃO DOS ESTUDANTES  

a) Género 

Por tradição o género feminino no CLE é efetivamente o prevalente, verificando-se no entanto 

que no total dos estudantes do CLE, 33% são do género masculino (Figura 11). 
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Figura 11. Distribuição dos estudantes por género em 2015 

 

b) Idade 

De acordo com a tabela 11, a distribuição dos estudantes do 1º ano situa-se nos grupos etários 

dos 18 aos 25 anos de idade com 62%.  
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Tabela 11. Distribuição das idades dos estudantes 

Idade nº %

18-21 anos 15 32

22-25 anos 14 30

26-29 anos 6 13

30-33 anos 4 8

34-37 anos 5 11

38-44 anos 3 6

Total 47 100

Grupo de Estudantes

 

 

c) Nacionalidade 

Ao longo dos últimos quatro anos e provavelmente decorrente da área de influência e 

localização geográfica e atividades de divulgação da escola, os estudantes espanhóis 

continuam a ter grande afluência, apesar de ter havido um pequeno decréscimo (Figura 12).  

0 40 80 120 160

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

nº estudantes

Espanhola

Portuguesa

 

Figura 12. Distribuição dos estudantes por nacionalidade 

d) Distribuição dos estudantes candidatos a bolseiros 

Quanto aos estudantes candidatos a bolseiros nos últimos três anos, verifica-se um ligeiro 

aumento na percentagem de candidaturas a bolsa (Figura 13).  
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Figura 13. Distribuição dos estudantes candidatos a bolseiros 

 
 

e) Nível de escolaridade dos pais dos estudantes  

No que diz respeito à escolaridade dos pais dos estudantes do 1º ano (n=34), 54,7% possuem o 

ensino básico, 26,9% o ensino secundário e com o valor mais baixo (18,4%) possuem formação 

superior (Figura 14). 
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Figura 14. Distribuição percentual dos pais dos estudantes por nível de escolaridade 

 

f) Estatuto trabalhador estudante  

Pela observação da figura 15, denota-se que o número de estudantes com estatuto de 

trabalhador/ estudante relativamente ao ano anterior sofreu um ligeiro aumento.  
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Figura 15. Número de estudantes com estatuto de trabalhador/estudante 
 

4.9. SUCESSO ESCOLAR 

O sucesso escolar é sem dúvida, um indicador importante na satisfação e qualidade de toda a 

comunidade académica. Neste capítulo apresentam-se alguns dados reveladores do mesmo. 

a) Classificações finais dos cursos em funcionamento  

Os resultados apresentados resultaram do cálculo da média das classificações finais obtidas 

pelos estudantes que obtiveram aproveitamento nas unidades curriculares dos cursos em 

funcionamento na escola, nomeadamente, no CLE e no CPLEEMC e de Pós Graduações de 

Gestão em Saúde e Enfermagem do Trabalho/Saúde Ocupacional. 

No CLE as classificações finais variaram entre 16 valores (2013) e 15 valores em 2015. No curso 

de pós licenciatura de especialização em enfermagem médico-cirúrgica em 2015 obteve a 

classificação média de 16 valores e os CPGGS e CPGET/SO 17 valores (Figura 16).  
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Figura 16. Média das classificações finais das UCs dos cursos em funcionamento 
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b) Classificação média dos licenciados em enfermagem nos últimos 3 anos 

A classificação média final ponderada de todas as unidades curriculares no CLE desceu de 16 

em 2013, para 15 valores em 2015 (Figura 17).  
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 Figura 17. Classificações médias finais dos estudantes que concluíram o CLE 
 
 
 

c) Rácios do CLE “aprovados/inscritos” e “avaliados/inscritos” 

Os resultados apresentados resultam do cálculo do valor dos rácios nas unidades curriculares 

dos 4 anos curriculares do CLE, figuras 18 e 19, respetivamente.  
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Figura 18. Rácio aprovados/inscritos no CLE  

No ano 2014/2015 os anos curriculares do CLE com o rácio aprovados/inscritos mais baixo, foi 

o 1º seguido do 3º ano com 0,78 e 0,83 respetivamente, seguido do 2º ano com 0,95. Para 

estes resultados concorreram o facto de no 1º ano ter reprovado um estudante e 12 

estudantes deixaram unidades curriculares em atraso; no 3º ano nove estudantes deixaram 

unidades curriculares em atraso e no 2º dois estudantes deixaram unidades curriculares em 

atraso. 
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Figura 19. Rácio avaliados/inscritos (abandono escolar) no CLE 

Na generalidade a razão entre os estudantes avaliados/inscritos, em todos os anos 

curriculares, não apresenta desvios significativos, tal como se pode observar na figura 19. 

4.10. DIPLOMADOS  

Ao longo dos três últimos anos, explícitos na tabela 12, saíram desta escola 151 enfermeiros 

licenciados, treze enfermeiros especializados em enfermagem médico-cirúrgica, sete em 

enfermagem comunitária e doze em enfermagem de reabilitação. Relativamente às pós 

graduações foram trinta e cinco pós graduados em Gestão em Saúde, dois em Urgências e 

Emergências e dezassete em Enfermagem do trabalho/saúde ocupacional. 

Tabela 12. Número de diplomados por curso/ano 

 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 Total

CLE 36 45 70 151

CPLEEMC 15 2 9 26

CPLEESIP 0 0 0 0

CPLEEC 0 7 0 7

CPLEER 3 9 0 12

CPGGS 0 19 16 35

CPGEU 0 2 0 2

CPGET 0 0 17 17

Ano letivo
Curso

 

 

4.11. EMPREGABILIDADE DOS DIPLOMADOS DO CLE 

A taxa de empregabilidade é calculada com monitorização sistemática de 6 em 6 meses após 

término do curso, por via de correio eletrónico e/ou telefone.  
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Os dados apresentados nas figuras 20 e 21, reproduzem a evolução da empregabilidade nos 

últimos três anos e o país onde trabalham, respetivamente. 

Apesar da diminuta oferta de emprego em enfermagem a nível nacional, bem como a 

conjuntura económica e social atual em todo o espaço europeu e concretamente em Portugal, 

a taxa de empregabilidade dos diplomados desta escola, tem sido muito boa, sendo que dos 

que terminaram em Julho de 2015, em Outubro do mesmo ano e dos respondentes, 58,7% já 

trabalha.   
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Figura 20. Distribuição percentual dos diplomados/empregabilidade 

 

Do total dos diplomados empregados, a maioria (77,8%) exerce funções na área de 

enfermagem no estrangeiro.  
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Figura 21. Distribuição percentual dos diplomados empregados/local de trabalho 
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5. APOIO AO ESTUDANTE E BOLSAS DE ESTUDO 

A ESEDJTMM favorece a adaptação dos estudantes ao ensino superior, promove o sucesso 

pedagógico e o bem-estar psicossocial e desenvolvimento pessoal durante o todo o percurso 

formativo. Neste sentido, manteve-se uma política de ação relativa às suas funções, 

nomeadamente nas atividades de apoio pedagógico e psicológico.  

Cabe ao coordenador do respetivo ano curricular identificar eventuais fragilidades, e 

posteriormente, num trabalho colaborativo, encaminhar para o Gabinete do Provedor do 

Estudante, sempre que necessário. Este, em articulação com a associação de estudantes, com 

o Conselho Pedagógico (CP) e restantes órgãos e serviços da ESEDJTMM, advoga pelo 

estudante dando cumprimento ao regulamentado. O acompanhamento e aconselhamento 

mantém-se como uma atividade fundamental do gabinete, sendo que o apoio 

pedagógico/psicológico e social se tem vindo a afirmar como um conjunto de atividades 

necessárias e por vezes complementares. Importa referir que em termos formais foram 

encaminhados para apoio psicológico específico 10 estudantes. 

Em termos de apoio financeiro, em 2015 houve 34 estudantes que se candidataram à bolsa do 

ensino superior privado, das quais 13 foram deferidas. Em análise encontram-se ainda, 16 

candidaturas e tendo sido rejeitadas 5. Ainda e à semelhança de anos anteriores, o Rotary 

Clube de Chaves, atribuiu uma bolsa de mérito ao estudante que, no ano de 2015, obteve 

melhor aproveitamento durante o CLE. 
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6. MOBILIDADE ERASMUS   

No contexto de um ensino de qualidade, a ESEDJTMM tem vindo a dinamizar e a consolidar a 

sua estratégia de internacionalização, iniciada em 2012 com a candidatura ao Programa 

Erasmus. No âmbito do novo programa da União Europeia para a educação, formação, 

juventude e desporto, ERASMUS+ 2014/2020, que visa aumentar as competências e a 

empregabilidade, modernizar a educação, formação e o trabalho jovem, a ESEDJTMM foi 

contemplada com a Carta Erasmus para o Ensino Superior (Erasmus Charter for Higher 

Education), permitindo dar continuidade aos processos de mobilidade dos estudantes, 

alargando a área de intervenção nos domínios da mobilidade de estudantes para estudos 

(SMS) e mobilidade de docentes/não docentes para missões de ensino e formação. 

No ano académico 2014/2015, ao abrigo do projeto nº 2014-1-PT1-KA103-000133, a 

ESEDJTMM enviou para atividade de mobilidade para estágio 26 estudantes e 2 funcionários 

em mobilidade de pessoal para formação. 

Em 2015 a ESEDJTMM desenvolveu e candidatou-se a um projeto financiado do Programa 

Erasmus+ Ação KA1 – Learning Mobility of Individuals que foi aprovado, contemplando a 

atribuição de 5 mobilidades de estudantes para estágio, durante 6 meses, 1 mobilidade para 

missões de ensino e 1 mobilidade para formação. Após processo de candidatura e seleção, 

foram contemplados 17 estudantes (8 com financiamento e 9 com “bolsa 0”) para realizarem 

um período médio de mobilidade de 3 meses e 18 dias. Está prevista a mobilidade de docentes 

e funcionários em 2016. 

Relativamente a atividades de mobilidades incoming, a Escola acolheu um Professor da 

Universidade Católica de Valencia, Espanha, em formação (STT). 

Tal como representado na tabela 13, verificou-se um elevado número de estudantes que 

participaram em mobilidade, indo ao encontro dos objetivos programados e superando-os, no 

entanto nenhum docente se mostrou disponível para participar em mobilidade de pessoal 

para missões de ensino. 
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Tabela 13. Resumo das atividades de mobilidade ERASMUS+ 

Nº de atividades planeadas Média de duração Média de

no acordo de subvenção planeada financiados Bolsa zero Total duração

Mobilidade de estudantes

para estágio

Mobilidade de pessoal

para missões de ensino

Mobilidade de pessoal 

para formação
2

6 26 3 meses

0

7 dias

20

0 0 0

2 0

Tipo de atividade
Nº de participantes realizado

10

2

2

6 meses

7 dias

7 dias

 

A maioria dos estudantes em programa de mobilidade apreciou a experiência, adquirindo as 

competências apresentadas nas tabelas 14 e 15. 

Tabela 14. Competências adquiridas pelos estudantes durante o programa de mobilidade ERASMUS+ 

% estudantes Durante o período de mobilidade declararam progressos em:

84,6 Colaborar em equipas

76,9 Desenvolver ideias e pô-las em prática

80,7 Expressar-se de forma criativa

92,3 Encontrar soluções em contextos difíceis ou de desafio

92,3 Planificar e executar a aprendizagem de forma independente

84,6 Planficar e organizar tarefas e atividades

80,7 Ver o valor de diferentes culturas

92,3 Ter pensamento lógico e desnvolver conclusões

69,2 Usar a internet, as redes sociais e o computador  

Tabela 15. Competências adquiridas pelos estudantes após o programa de  mobilidade ERASMUS+ 

% Estudantes
Após participação nas atividades de mobilidade declararam progressos

na(o):

96,1 Adaptação e na ação em novas situações

88,4 Capacidade de cooperar com pessoas de outros contextos e culturas

88,4 Capacidade de alcançar desições

92,3 Capacidade de pensar e analisar informação de forma crítica

Consciência de conceitos sociais e políticos como democracia, justiça, 

igualdade, cidadania e direitos civis

96,1 Confiança das suas capacidades

73,1 Interesse por temas europeus

84,6 Interesse pelo mundo atual

88,4 Abertura de mente e curiosidade sobre novos desafios

80,7 Tolerância relativa aos valores e comportamentos de outras pessoas

57,6 Sentimento de ser mais europeu

92,3 Desenvolvimento do setor ou área de competências específicas

69,2 Intenção de participar mais ativamente na vida política e social da 

minha comunidade

88,4 Conhecimento dos seus pontos fracos e fortes

69,2
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Em termos gerais, os estudantes que participaram na mobilidade Erasmus+ declararam 

melhorias nas oportunidades de emprego e carreira, no desenvolvimento/consolidação de 

competências clínicas, organizacionais, de gestão, no uso das ferramentas TIC, em língua 

estrangeira e satisfação pessoal nas relações sociais e culturais. 

 



______________________________________________________________________________________________________ 40 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES CONSOLIDADO - 2015 

 

7. ATIVIDADES CULTURAIS E ACADÉMICAS 

 

 TUNA ACADÉMICA  

A “Timotuna”, designação atribuída à tuna da ESEDJTMM, participa e dinamiza atividades 

culturais e recreativas na escola, em eventos sociais dentro e fora da região, sempre que 

solicitada. Composta em média por 15 estudantes, assume na atualidade, os mesmos 

princípios e valores com que foi criada em 2002.  

 

 ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES  

A entidade instituidora (APEEC) continua a apoiar financeiramente os projetos propostos pela 

associação de estudantes, em particular no âmbito da realização de atividades consideradas 

fundamentais. Neste âmbito, o ano de 2015 foi considerado produtivo, na medida em que 

conseguiu consolidar alguns projetos e cumprir o plano de atividades inicialmente previsto.  

De entre as várias atividades desenvolvidas com o objetivo de reforçar a imagem da 

ESEDJTMM orientada para a aproximação à comunidade destacam-se as seguintes: 

 Organização da receção ao caloiro 2015; 

 Organização de festas académicas; 

 Organização da Semana Académica 2015; 

 Participação e preparação da viagem para o Encontro Nacional Estudantes de Enfermagem 

(ENEE); 

 Organização do baile de finalistas; 

 Atividades de rastreio e educação para a saúde nas freguesias do concelho de Chaves, 

nomeadamente Outeiro Seco, Faiões, Santa Cruz da Trindade à população residente em cada 

local atrás mencionado. 

Salientamos que, na atualidade o presidente da AE é um elemento que integra o Conselho 

Municipal da Juventude de Chaves, após convite formal efetuado pela autarquia local. 
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8. ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

No que se refere à investigação e na continuidade dos anos transatos, a ESEDJTMM pretendeu 

reforçar este eixo estratégico através da consolidação da investigação e translação do 

conhecimento, desenvolvendo trabalhos e projetos geradores, quer de novo conhecimento 

disciplinar, quer de inovação em saúde. Apresenta-se definida como uma atividade estratégica 

enquanto produtora do desenvolvimento sustentado do conhecimento, pela influência na 

qualidade do ensino e no posicionamento face às IES. 

Neste sentido e ao longo dos últimos anos a evidência demonstra o empenho disponibilizado á 

investigação científica, assumindo-a como uma mais-valia, para os docentes e estudantes que 

a conceberam, projetaram, realizaram e procederam á sua divulgação, dinamizada pelo Centro 

de Investigação em Enfermagem (CIE) constituído em 2012. Este desempenha um papel 

preponderante, na coordenação de atividades de produção e transferência do conhecimento 

em diversas áreas científicas com enfâse na atividade académica, sob a forma de investigação 

orientada. Salienta-se o envolvimento dos estudantes do CLE, do curso de pós licenciatura de 

especialização em enfermagem médico-cirúrgica e dos cursos de pós graduação, nas atividades 

de investigação, visível pelo aumento do número de publicações em revistas nacionais e 

internacionais conceituadas (Tabela 16). 

Tabela 16. Investigação produzida 

 
Projetos de investigação em desenvolvimento 

Linha de Investigação: Intervenções de Saúde na Comunidade. 

Ferreiro A, Atanes F, Alves J, Fernández, M, Areiras S, Alegria S, Sequeira C, Moura C. “A Comunicação 
Ativa e o Estado Anímico dos Doentes com Neoplasia do Sistema Digestivo”. 

Bento D, Diez I, Lusio J, Dias S, Ferreira, T, Santos S. “Conhecimentos dos Idosos da Freguesia de Santa 
Maria Maior sobre os Cuidados Essenciais a ter com os pés”. 

Carreira L, Dominguez U, Seara Y, Moura C. “Necessidades de informação da mulher submetida a 
mastectomia: da informação à ação no autocuidado.” 

Bento S, Silva S, Pereira S, Ribeiro T, Penaforte MHO. “Qualidade de vida dos estudantes do 1º e 4º ano 
do CLE” 

Lopes T, Rua R, Teixeira P, Alegria S, Penaforte MHO. “Cuidados à pessoa colostomizada: perspetiva dos 
estudantes do 4º ano do Curso de Licenciatura em enfermagem” 

Nogueira C, Guedella E, Gomes MJ, Barca S, Guerra C, Penaforte MHO. “Processo de cuidados no 
ensino à pessoa com autocuidado comprometido por osteoporose” 

Perez MG, Alvarez SL, Monteiro MS, Penaforte MHO. “Autocuidado alimentar-se: Processo de ensino à 
pessoa com arteriosclerose” 
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Leon MB, Penaforte MHO. “Cuidados de enfermaria: encuentro cultural en el processo de cuidar en la 
unidad de cuidados de urgência” 

Rodriguez J, Penaforte MHO. “Cuidados de enfermaria: encuentro cultural en el processo de cuidar en 
la unidad de cuidados de Cirurgia” 

Rodrigues R, Penaforte MHO. “Cuidados de enfermaria: encuentro cultural en el processo de cuidar en 
la unidad de cuidados de consulta externa”  

Dominguez E, Penaforte MHO. “Cuidados de enfermaria: encuentro cultural en el processo de cuidar en 
la unidad de cuidados de medicina” 

Blanco C, Alonso R, Blanco A, Penaforte MHO. “A perceção da qualidade de vida para o jovem adulto 
com escoliose idiopática” 

Almeida J, Borges J, Lopez X, Morais B, Santos T, Monteiro, A. “Suporte Básico de vida: Conhecimentos 
e importância atribuída pelos alunos do 9º ano de escolaridade.”   

Taboada J, Penaforte MHO. “La telemedicina en los cuidados de enfermeria a las personas com 
diabetes” 

Ferreira B, Castro E, Espinosa I, Gonzalez M, Penaforte MHO. “Perspetiva dos estudantes do 4º ano do 
CLE  da EJTMM sobre o cuidado de enfermagem em saúde mental”. 

Rodrigues H, Moura D, Rodrigues R, Delgado R, Penaforte MHO. “Perspetiva dos docentes de 
enfermagem sobre cuidados de enfermagem.” 

Perez A, Vilar A, Rodriguez RV, Nicolino S, Penaforte MHO. “A perspetiva do estudante de 4º ano do 
CLE sobre  as competências  do enfermeiro de cuidados gerais” 

Gonzalez S, Gonzalez H, Souto I, Fernandez C, Penaforte MHO. “A perspetiva do estudante de 
enfermagem sobre cuidados de enfermagem.” 

Fernandez T,  Rodriguez RF, Yanez H, Gonzalez S, Penaforte MHO. “A saúde para as crianças do 
primeiro ciclo” 

Pinto, MI, Pereira A, Teixeira C, Gonçalves S, Penaforte MHO. “A saúde para o adolescente: a 
automedicação” 

Hermínia A, Araújo A, Vilarino M, Penaforte MHO. “A violência domestica exercida pelo adolescente 
nas mães” 

Pereira D, Santos C, Chaves J, Delgado J, Penaforte MHO. “O adolescente estudante trabalhador e o 
conceito de promoção da saúde” 

Gonzalez E, Fernandez F, Lopez LA, Lopez LP, Dafoute L, Corzo M, Penaforte MHO. “A Vivência da 
pessoa com Psoriase: Perceção e praticas” 
 

i) Linha de Investigação: Gerontologia Aplicada. 

Ferro A, Vazquez B, Paredes S, Valencia X, Sequeira C, Moura C. “Necessidades do prestador de 
cuidados do doente de Alzheimer”. 

Vieira S, Araújo R, Fernandes S, Borges R, Penaforte MHO. “Estratégias adotadas pelo idoso face às suas 
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A instituição continuou a apoiar e motivar o corpo docente, incluindo o CIE, para o 

desenvolvimento dos projetos em curso, em parceria com outras instituições de ensino 

superior nacionais e internacionais (Tabela 17).  

Tabela 17.Projetos em parceria com outras instituições 

 
Estudos em desenvolvimento 

“Intervenção do enfermeiro de família na prevenção de quedas da pessoa idosa nas USF “Corgo” e 

“Nuno Grande”  

“Mexer para melhor envelhecer”  

 “Inclusão social da pessoa com deficiência” 

 “Aprender a mudar estilos de vida”  

“A escola ao Encontro da Comunidade”  

“Programas Escolhas – 6ª geração”  

 

8.1. PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES DOS DOCENTES 

Objetivando a produção e divulgação científica dos docentes da ESEDJTMM, referentes ao ano 

em análise, quantificamo-la na tabela 18 e de seguida, apresentamos os artigos e publicações. 

 

 

imitações físicas” 

Pires A, Miranda E, Olmos J, Peneda O, Lamacha C, Penaforte MHO. “O idoso rural e a interação social.” 

Carrajo R, Pereiro J, Fernandez S, Matanza C, Penaforte MHO. “O idoso e o autocuidado na 
incontinência urinária” 

Alvarez L, Vanessa A, Araújo S, Bravo S, Penaforte MHO. “O idoso e a autogestão 
medicamentosa/regime terapêutico do idoso em meio rural: autogestão.” 

Esteves J, Sequeira A, Lopes R, Cardoso A, Graça S, Penaforte MHO. “O idoso em meio rural e a 
alimentação/ alimentação do idoso em meio rural” 

Fernandez A, Guede C, Seixas O, Blanco M, Rodrigues S, Estevez S, Penaforte MHO. “Perspetiva dos 
enfermeiros que cuidam de idosos institucionalizados.” 

Soares A, Fernandes C, Cunha MJ, Gonçalves R, Alonso E, Perdigão A, Dias C, Penaforte MHO. 
“Conhecimento sobre o auto-exame da mama no estudante de enfermagem.” 

Félix A, Morais F, Augusto F, Lopes G, Lopes R, Sarmento S, Chaves M, Penaforte MHO. “A sexualidade 
risco de gravidez na adolescente: perspetiva dos estudantes do 10 e 12º ano de escolaridade” 

Rua E, Alvarez A, Limia M, Lema B, Cardoso P, Lopez J, Fernandez N, Penaforte MHO.  “Aborto” 
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Tabela 18. Produção e divulgação científica 

 
Publicações e comunicações    

Artigos em revistas Science Citation Index                                                                                                             4 

Artigos que aguardam publicação                                                                                                                            2 

Capítulos de livros                                                                                                                                                     14 

Livros (autores ou editores)                                                                                                                                     1 

Comunicações orais/Palestras                                                                                                                       17 

 

 

ARTIGOS EM REVISTAS SCIENCE CITATION INDEX 

Lobo A, Carvalho A, Martins J, Monteiro MJ, Rodrigues CP. (2015) Qualidade de vida dos 

utentes dos cuidados de saúde primários do distrito de Vila Real. Revista Referência. IV (4), 69-

77. Disponível em < http://dx.doi.org/10.12707/RIV14019 >.  

Ribeiro C, Moura C, Sequeira C, Barbieri MC, Erdmann AL. (2015). Perceção de pais e 

enfermeiros sobre cuidados de Enfermagem em neonatologia: uma revisão integrativa. Revista 

Referência. IV (4), 137-146. Disponível em < http://dx.doi.org/10.12707/RIV14023 >.  

Moura C, Martins M, Lobo A, Ribeiro C, Sequeira C. (2015). Preservação da privacidade em 

hemodiálise: perceção dos enfermeiros. Revista Referência. IV (4), 97-104. Disponível em < 

http://dx.doi.org/10.12707/RIV14053 >.  

Fonseca EF, Penaforte MHO, Martins MMPS (2015). Cuidados de higiene – banho: significados 

e perspetivas dos enfermeiros. Revista Referência, IV (5), 37-45. Disponível em < 

http://dx.doi.org/10.12707/RIV14066 >.  

 

ARTIGOS QUE AGUARDAM PUBLICAÇÃO 

Moura C, Martins MM. A privacidade do cuidar em hemodiálise: Construção e validação de 

uma escala. Revista Horizonte de Enfermería. 

Moura C, Ribeiro C, Santos A, Martins M, Saraiva M. Os hallspace na assistência dos doentes 

de hemodiálise: controvérsias da humanização. Revista Latino Americana de Enfermeria. 

 

PUBLICAÇÕES EM CAPÍTULOS DE LIVROS COM OS ESTUDANTES 

Lobo A, Martins J, Tavares S, Moura M, Silva A. (2015). Perceção de bem-estar e motivações 

para o voluntariado nos estudantes de enfermagem. In Moura, C. et al. Coordenadores. Saúde: 
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do desafio ao compromisso. Cap. Compromisso com a Comunidade, pp. 28-38. Chaves: Escola 

Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado. ISBN 978-989-97708-5-0.  

Pires P, Martins J, Lobo A. (2015). Contributos da reabilitação na doença de Charcot-Marie-

Tooth: caso clínico. In Moura, C. et al. Coordenadores. Saúde: do Desafio ao Compromisso. 

Cap. Processos de Saúde e Doença ao Longo de Ciclo Vital, pp. 410-419. Chaves: Escola 

Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado. ISBN 978-989-97708-5-0.  

Reis A, Machado V, Pires P, Penaforte H. (2015). O significado da saúde oral para a população 

reclusa. In: Moura, C. & Rodrigues, V. (Coords.). Saúde: do Desafio ao Compromisso. Cap. 

Compromisso com a Comunidade, pp. 122-131. Chaves: Escola Superior de Enfermagem Dr. 

José Timóteo Montalvão Machado. ISBN 978-989-97708-5-0.  

Teixeira D, Teixeira A, Machado V, Moura C, Penaforte H. (2015). Perceção do enfermeiro no 

alívio da dor em contexto de serviço de observações. In: Moura, C. & Rodrigues, V. (Coords.). 

Saúde: do Desafio ao Compromisso. Cap. Processos de Saúde e Doença ao Longo de Ciclo Vital, 

pp. 178-186. Chaves: Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado. 

ISBN 978-989-97708-5-0.  

Teixeira HMT, Chaves C, Machado V, Penaforte MH. (2015). As intervenções dirigidas ao idoso 

com desidratação no serviço de observações: Perspetiva dos enfermeiros. In: Moura, C. & 

Rodrigues, V. (Coords.). Saúde: do Desafio ao Compromisso. Cap. Processos de Saúde e Doença 

ao Longo de Ciclo Vital, pp. 187-196. Chaves: Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo 

Montalvão Machado. ISBN 978-989-97708-5-0.  

Machado V, Pires P, Pires C, Teixeira L, Penaforte H. (2015). A vivência da necessidade do uso 

do sanitário em período noturno na pessoa com doença pulmonar obstrutiva crónica, 

internada no serviço de observações. In: Moura, C. & Rodrigues, V. (Coords.). Saúde: do 

Desafio ao Compromisso. Cap. Processos de Saúde e Doença ao Longo de Ciclo Vital, pp. 197-

208. Chaves: Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado. ISBN 978-

989-97708-5-0.  

Cruz CS, Fernandes LM, Ferreira CSM, Pereira JG, Machado V, Penaforte MH. (2015). A gestão 

em saúde na vivência dos enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários. In: Moura, C. & 

Rodrigues, V. (Coords.). Saúde: do Desafio ao Compromisso. Cap. Gestão em Saúde, pp. 276-

286. Chaves: Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado. ISBN 978-

989-97708-5-0.  
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Machado V, Martins A, Martins J, Ribeiro A, Santos S, Penaforte H. (2015). Áreas do 

conhecimento e de intervenção do enfermeiro do trabalho: perspetiva dos enfermeiros. In: 

Moura, C. & Rodrigues, V. (Coords.). Saúde: do Desafio ao Compromisso. Cap. Outras áreas, 

pp. 383-393. Chaves: Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado. 

ISBN 978-989- 97708-5-0.  

Borges MF, Dias EM, Rio MP, Pinheiro NM, Moura C, Penaforte MH. (2015). Perceção e 

importância do risco no posto de trabalho: perspetiva dos enfermeiros de cuidados de saúde 

primários. In: Moura, C. & Rodrigues, V. (Coords.). Saúde: do desafio ao compromisso. Cap. 

gestão em saúde, pp. 265- 275. Chaves: Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo 

Montalvão Machado. ISBN 978-989-97708-5-0.  

Portela MJA, Moura C, Penaforte H. (2015). Saúde ocupacional em enfermeiros: Práticas de 

higiene das mãos num centro de Saúde. In: Moura, C. & Rodrigues, V. (Coords.). Saúde: do 

Desafio ao Compromisso. Cap. Compromisso com a Comunidade, pp. 371-381. Chaves: Escola 

Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado. ISBN 978-989-97708-5-0.  

Bernardes MEDF, Taveira MMSL, Soqueiro MCP, Moura C, Penaforte MH. (2015). Fatores 

indutores de stresse na prática clinica em hospital: vivência das enfermeiras que trabalham por 

turnos. In: Moura, c. & Rodrigues, V. (Coords.). Saúde: do desafio ao compromisso. Cap. 

Gestão em Saúde, pp. 326-337. Chaves: Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo 

Montalvão Machado. ISBN 978-989-97708-5-0.  

Perez S, Gonzalez M, Dieguez S, Teixeira D, Sequeira C, Moura, C (2015). Estudio sobre la 

adicción al tabaco en una amuestra de fumadores de la ciudad de Ourense. Saúde: do desafio 

ao compromisso. In: Moura, C. & Rodrigues, V. (Coords.). Saúde: do desafio ao compromisso. 

Cap. Compromisso com a Comunidade, pp. 48-59. Chaves: Escola Superior de Enfermagem Dr. 

José Timóteo Montalvão Machado. ISBN: 978-989-97708-5-0.  

Rocha JP, Santos CA, Sequeira C, Moura C, Penaforte H (2015). A vivência do enfermeiro do 

trabalho: da conceção à intervenção de enfermagem. Saúde: do desafio ao compromisso. In: 

Moura, C. & Rodrigues, V. (Coords.). Saúde: do desafio ao compromisso. Cap. Outras áreas, pp. 

413-424. Chaves: Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado.. 

ISBN: 978- 989-97708-5-0.  

Ribeiro D, Teixeira D, Lobo A (2015). O sofrimento psicológico e qualidade de vida na mulher 

mastectomizada. Saúde: do desafio ao compromisso. In: Moura, C. & Rodrigues, V. (Coords.). 

Saúde: do desafio ao compromisso. Cap. Processos de saúde doença ao longo do ciclo vital, pp. 
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144-156. Chaves: Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado. ISBN: 

978-989-97708-5- 0.  

COMUNICAÇÕES ORAIS/PALESTRAS 

“O sofrimento psicológico e qualidade de vida na mulher mastectomizada”. 19/06/2015. 

Congresso internacional - Saúde: do desafio ao compromisso. ESEnVR/UTAD.  

“A vivência do enfermeiro do trabalho: da conceção à intervenção de enfermagem”. 

19/06/2015. Congresso internacional - Saúde: do desafio ao compromisso. ESEnVR/UTAD.  

“Estudio sobre la adicción al tabaco en una amuestra de fumadores de la ciudad de Ourense”. 

19/06/2015. Congresso internacional - Saúde: do desafio ao compromisso. ESEnVR/UTAD.  

“Fatores indutores de stresse na prática clinica em hospital: vivência das enfermeiras que 

trabalham por turnos”. 19/06/2015. Congresso internacional - Saúde: do desafio ao 

compromisso. ESEnVR/UTAD.  

“Saúde ocupacional em enfermeiros: Práticas de higiene das mãos num centro de Saúde”. 

19/06/2015. Congresso internacional - Saúde: do desafio ao compromisso. ESEnVR/UTAD.  

“Perceção e importância do risco no posto de trabalho: perspectiva dos enfermeiros de 

cuidados de saúde primários”. 19/06/2015. Congresso internacional - Saúde: do desafio ao 

compromisso. ESEnVR/UTAD.  

“Áreas do conhecimento e de intervenção do enfermeiro do trabalho: perspetiva dos 

enfermeiros”. 19/06/2015. Congresso internacional - Saúde: do desafio ao compromisso 

ESEnVR/UTAD.  

“A gestão em saúde na vivência dos enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários”. 

19/06/2015. Congresso internacional - Saúde: do desafio ao compromisso ESEnVR/UTAD.  

“A vivência da necessidade do uso do sanitário em período noturno na pessoa com doença 

pulmonar obstrutiva crónica, internada no serviço de observações” 19/06/2015. Congresso 

internacional - Saúde: do desafio ao compromisso ESEnVR/UTAD.  

“As intervenções dirigidas ao idoso com desidratação no serviço de observações: Perspetiva 

dos enfermeiros”. 19/06/2015. Congresso internacional - Saúde: do desafio ao compromisso. 

ESEnVR/UTAD.  

“Perceção do enfermeiro no alívio da dor em contexto de serviço de observações”. 

19/06/2015. Congresso internacional - Saúde: do desafio ao compromisso. ESEnVR/UTAD.  
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“O significado da saúde oral para a população reclusa”. 19/06/2015. Congresso internacional - 

Saúde: do desafio ao compromisso. ESEnVR/UTAD.  

“Contributos da reabilitação na doença de Charcot-Marie-Tooth: caso clínico”. 19/06/2015. 

Congresso internacional - Saúde: do desafio ao compromisso. ESEnVR/UTAD.  

“Perceção de bem-estar e motivações para o voluntariado nos estudantes de enfermagem”. 

19/06/2015. Congresso internacional - Saúde: do desafio ao compromisso. ESEnVR/UTAD.  

“Contexto Interventivo privilegiado para o bem-estar subjetivo associado à idade extrema”. 

23/05/2015. Congresso Internacional – Animação Sociocultural, Gerontologia, Educação 

Intergeracional- estratégias e métodos para um Envelhecimento Ativo. Murça.  

“O papel do Enfermeiro de Reabilitação no pós alta: perspetiva da ECCI”. 04/07/2015. 1º 

Encontro da Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Murça: Olhar o presente, 

preparar o futuro. Murça.  

“Reabilitação pós AVC”. 18/09/2015. 1º Aniversário da Unidade de Cuidados Continuados 

Integrados de Bragança: Qualidade de vida nos cuidados continuados à comunidade. Bragança.  

 

ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÕES 

Durante o ano de 2014 os docentes desenvolveram investigação científica, orientando 

dissertações nos cursos de mestrado em Enfermagem Comunitária nas ESEDJTMM e ESEVR-

UTAD e de Ciências de Enfermagem, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 

Universidade do Porto, abaixo discriminada: 

(CO)ORIENTAÇÃO DE TESES DE MESTRADO CONCLUÍDAS  

“Os cuidados de higiene e as implicações na gestão do serviço” apresentada pela licenciada 

Cristina Manuela Campos Moreira da Silva, na Escola Superior Cidade do Porto, no âmbito do 

Mestrado em Direção e Chefia de Serviços de Enfermagem. 

ORIENTAÇÃO DE TESES DE MESTRADO EM CURSO  

“Acessibilidade e a satisfação dos Utentes das Unidades Funcionais do ACES Douro I”, 

apresentada pelo licenciado Marco António Bandeira Gomes, na ESEDJTMM/UTAD, no âmbito 

do MEC. 
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PARTICIPAÇÃO EM JÚRIS 

PROVAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE 

“Do Diagnóstico à Intervenção de Enfermagem Comunitária: Gestão do Regime Terapêutico e 

Comunicação para Melhor Cuidar”. Apresentada pela licenciada Vera Mónica Ferreira 

Fernandes na Escola Superior de Enfermagem de Vila Real/UTAD, no âmbito do Mestrado em 

Enfermagem Comunitária. 

 

PROVAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR 

“Privacidade na Prática de cuidar à pessoa em Programa Regular de Hemodiálise”. 

Apresentada pela mestre Cristina Maria Medeiros Guedes Ferreira Moura, no Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto, no âmbito do Doutoramento em 

Ciências de Enfermagem.  
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9. VALORIZAÇÃO SOCIAL DO CONHECIMENTO 

Ao longo do ano de 2015, a escola organizou e participou em diversas atividades próprias e em 

parceria (Tabela 19), com vista ao cumprimento da sua missão no que se reporta à extensão à 

comunidade, difundindo o conhecimento científico junto de todos os seus intervenientes: 

estudantes, docentes, outras instituições, nacionais e internacionais, nomeadamente na 

comunidade. 

Tabela 19. Atividades realizadas 
Atividades Instituições organizadoras Participantes 

Dia mundial da saúde: 
“ Feira de Produtos da 
Terra – Alimentação 
Saudável”. 

Município de Chaves, 
Agrupamento de Escolas 
Drº Júlio Martins, ACES do 
Alto Tâmega e Barroso, 
Escolas do 1º Ciclo e Lares 
de 3ª Idade do Meio Rural. 
 

Comunidade educativa e comunidade em 
geral. 
Profissionais de saúde. 

Dia Mundial da 
Alimentação: “Saber 
comer e mover para 
crescer” 

ESEDJTMM/UCC Chaves 1 
e 2/ Agrupamentos de 
Escolas de Chaves 
/Município de Chaves 

Comunidade educativa, comunidade em geral 
e estudantes do CLE. 

ADRAT – Conversas IN 
“Alto Tâmega 2020 
Uma estratégia 
participada…”. 

ESEDJTMM/ ADRAT. Jovens, pais, professores, comunidade 
educativa e comunidade em geral e 
estudantes do CLE. 

Feira das 
profissões/vocações. 
 

ESEDJTMM/ 
Agrupamentos de escolas 
Fernão Magalhães. 

Estudantes do ensino secundário (12º Ano) 
das escolas secundárias de Chaves, e 
comunidade em geral. 

Trabalhar no estrangeiro-   
Recrutamento de 
Enfermeiros. 

ESEDJTMM/Empresas de 
recrutamento: JobAbroad 
– European Recruitment 

Estudantes, finalistas do CLE e recém- 
licenciados em enfermagem. 

Semana Mundial do 
Aleitamento Materno: 
“Amamentação, e 
trabalho, para dar certo o 
compromisso é de 
todos!”.  

ESEDJTMM/ ESEVR – 
UTAD/ ACES ATB, Douro 
Norte e Douro Sul e 
CHTMAD.                                    

Mães e futuras mães, comunidade educativa, 
comunidade em geral e profissionais de 
saúde e estudantes do CLE. 

Semana Mundial do 
Aleitamento Materno: 
Workshop “ Amamentar e 
Trabalhar podemos 
conseguir.” 

ESEDJTMM/ ESEVR – 
UTAD/ ACES ATB, Douro 
Norte e Douro Sul e 
CHTMAD.                                    

Mães e futuras mães, comunidade educativa, 
comunidade em geral e profissionais de 
saúde e estudantes do CLE. 

1ª Feira de Educação de 
Valpaços 

Município de Valpaços Comunidade educativa 

Feira de Orientação 
Escolar 

Agrupamento Escolas 
Bento da Cruz – 
Montalegre 

Comunidade educativa 

Dia Nacional do Doente 
com AVC 

ESEDJTMM; Município de 
Chaves, SPAVC, Cruz 
Vermelha Portuguesa 

Comunidade educativa e comunidade em 
geral, profissionais de saúde, estudantes CLE. 

Caminhada "Trilho Cova Junta de Freguesia de Comunidade em geral 
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do ladrão" Moreiras 

Dia mundial da criança ESEDJTMM/ACES ATB e 
CHTMAD, Unidade de 
Chaves.                                       

Comunidade educativa, crianças do ensino 
pré-escolar, profissionais de saúde e 
estudantes do CLE. 

XVII Feira do Folar de 
Valpaços - Produtos da 
Terra e seus Sabores 

Município de Valpaços Comunidade em geral 
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10. RECURSOS HUMANOS 

Os recursos humanos de uma instituição constituem-se como matriz de desenvolvimento 

estratégico reforçando a qualidade e excelência da missão da escola, através da qualificação e 

formação contínua dos docentes e não docentes, na sequência de um período que se tem 

vindo a concretizar de forma sustentável. 

10.1. QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO 

Ao nível das habilitações académicas dos docentes, a ESEDJTMM manteve o esforço que tem 

vindo a realizar no sentido da sua qualificação, partilhando a convicção de que o 

reconhecimento da qualidade das instituições de ensino superior é feito em grande medida, 

por este parâmetro. Salienta-se a consolidação e valorização do corpo docente pela obtenção 

do grau de doutor em ciências de enfermagem de mais um docente ETI. 

Sublinhamos ainda que, em termos de formação contínua e de acordo com a motivação e 

iniciativa pessoal, os docentes e não docentes participaram em atividades de formação 

contínua e formação pós graduada, dando continuidade aos seus projetos de valorização 

formativa. 

10.2. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS DOCENTES 

O ano de 2015 correspondeu ao término do primeiro período de avaliação efetiva de 

desempenho dos docentes. Nos termos regulamentares, foram avaliados os docentes que 

requereram a avaliação do período entre 2013-2015. Deste processo resultou que, todos os 

docentes obtiveram avaliação positiva e balizada entre o muito bom e o excelente, tendo em 

conta os critérios em apreciação, quantidade e qualidade do trabalho desenvolvido. 

A concretização deste objetivo implicou a realização de um conjunto de tarefas que permitiu 

extrair um conjunto de informações, que facilitarão uma harmonização de critérios e 

procedimentos a implementar para a avaliação de desempenho do triénio de 2016-2018. 
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11. RECURSOS  

 

a) Financeiros 

A ESEDJTMM ao longo dos últimos anos, fruto da situação económica e dos seus objetivos 

estratégicos, tem otimizado a gestão dos seus recursos com vista a garantir a sua 

sustentabilidade e ao mesmo tempo não descurando a sua performance internacional. Sendo 

uma instituição de ensino superior politécnico privada sem fins lucrativos, a sua viabilidade e 

auto-suficiência advém das propinas dos estudantes.  

A representatividade da entidade instituidora fomenta o interesse público da escola para a 

região, para o país e para o estrangeiro, considerando-se um projeto viável e passível de 

investimento financeiro sustentado. 

 

b) Patrimoniais  

A ESEDJTMM dispõe de edifício próprio construído para uma escola moderna garantindo as 

condições exigidas de salubridade, facultando o conforto e a dignidade exigida para um bom 

ambiente de estudo e laboral. 

A partilha de instalações e recursos com o Instituto Politécnico de Bragança constituiu uma 

mais-valia no âmbito do ensino superior na região, assim como, a gestão de recursos e 

economia de meios. 

 

c) Físicos 

A distribuição do espaço físico encontra-se representada na tabela 20. De referir que os 

espaços físicos apresentados dizem respeito apenas ao espaço utilizado exclusivamente pela 

ESEDJTMM, que se têm mantido.  
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Tabela 20.Recursos físicos 

 
Tipo de espaço Nº de espaços 

Auditório 1 

Bar/Refeitório 1 

Biblioteca 1 

Centro de informática e técnico 1 

Sala de associação de estudantes 1 

Gabinetes dos orgãos de gestão 1 

Gabinetes de docentes 6 

Laboratórios de ensino 2 

Reprografia / Livraria / papelaria 1 

Sala de informática 1 

Sala de reuniões 2 

Serviços académicos / RH 1 

Sala de aulas 5 

TOTAL 23 

 

No que diz respeito à utilização da biblioteca, importa referir que, apesar dos 

constrangimentos que acompanham a conjuntura económica nacional, esforçou-se por 

aumentar o seu acervo bibliográfico em setenta títulos.  

O reforço do acervo também foi implementado pela assinatura/aquisição de 2 títulos 

periódicos indexados, revistos, com fator de impacto 0,736 e 1,139, de referência 

internacional na área de Enfermagem, “Internacional Nursing Review” e “ Applied Nursing 

Reserch” em formato papel e digital. 

Acompanhando a evolução tecnológica na área da informação e embora já fosse notória uma 

utilização frequente de bases de dados em open source pela comunidade académica, a 

instituição obteve licença de utilização de “Virtual Private Network” disponibilizando, desta 

forma, mais uma ferramenta de suporte ao processo de ensino/aprendizagem, bem como à 

investigação. Foram disponibilizados aos utilizadores da Biblioteca dois computadores para 

pesquisa de bases de dados na área da saúde.   
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12. AUTO AVALIAÇÃO/ ANÁLISE SWOT  

Na atualidade, face à conjuntura socioeconómica, que continua a condicionar toda a atividade 

das instituições de ensino superior, torna-se necessário elaborar um diagnóstico estratégico 

integrado num processo de melhoria contínua, através da identificação correta dos pontos 

críticos e de sucesso da ESEDJTMM, com vista à definição de estratégias e ações de melhoria, 

refletindo uma perspetiva global da situação do mercado. 

Tendo em conta estes pressupostos, a análise SWOT, abaixo apresentada, constitui-se como 

um instrumento cada vez mais utilizado e valorizado pelas instituições, como é o caso da 

ESEDJTMM. 

 

 Pontos fortes 

i) Qualificação do corpo docente. O nível de formação do corpo docente é muito elevado, 

traduzido no envolvimento/ participação e liderança em projetos de investigação por parte 

de docentes, garantindo uma mais valia para a ESEDJTMM, projetando-se num ensino de 

qualidade e, no aumento do seu prestígio a médio e longo prazo. A escola dispõe de um 

corpo docente qualificado de acordo com as regras em vigor. 

ii) Acreditação  do CLE pela A3ES.  

iii) Forte enraizamento no tecido social. A ESEDJTMM é uma escola profundamente 

enraizada e desejada no tecido social, comprometida com o serviço à comunidade e que 

interage com o meio envolvente, de forma ética e cientificamente responsável, assumindo 

um papel determinante. As parcerias com as “forças vivas” da sociedade civil assumem 

aqui um papel determinante visível pelo aumento de solicitações de instituições da 

comunidade para o desenvolvimento de atividades de promoção da saúde e investigação. 

iv) Boas relações com o exterior e imagem institucional. A ESEDJTMM é um parceiro 

solicitado quer a nível de entidades públicas e privadas quer a nível do tecido empresarial 

regional. A evidência da capacidade, do empenho e da motivação de todos quantos 

trabalham na escola traduz-se na visibilidade e credibilidade da instituição no âmbito da 

formação em enfermagem.  

v) Qualidade do ensino. A qualidade do ensino (atividade principal da ESEDJTMM) tem sido 

uma preocupação constante, verificada pela consistência científica e qualidade 
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reconhecidas do CLE, que tem acompanhado a evolução da profissão de Enfermagem ao 

longo dos anos. 

vi) Taxa de sucesso escolar. A ESEDJTMM apresenta uma taxa de sucesso muito elevada e o 

abandono escolar é residual. Consideramos que o sucesso escolar e a qualidade do ensino 

estão inevitavelmente relacionados com a empregabilidade dos graduados, visível através 

da monitorização dos dados.  

vii) Qualidade dos contextos da prática clínica. Forte vínculo protocolar entre a escola e as 

instituições de saúde, consideradas de referência, onde os estudantes realizam as práticas 

clínicas, tanto a nível regional como a nível nacional e internacional.  

viii) Elevada taxa de empregabilidade. A maioria dos diplomados da ESEDJTMM tem boa 

aceitação tanto a nível nacional como internacional, sendo que o tempo médio de 

empregabilidade dos licenciados em Enfermagem é de 3 a 6 meses (Figura 20 e 21). 

ix) Sistema de garantia da qualidade. O SGQ centra-se no processo ensino/aprendizagem 

envolvendo todos os processos de suporte ao mesmo, nomeadamente as metodologias de 

monitorização e controlo de atividade, com definição anual de objetivos, indicadores e 

metas para cada processo com base na definição estratégica das políticas institucionais de 

avaliação e qualidade. Destaca-se o questionário de avaliação do ensino ministrado, 

realizado semestralmente aos estudantes e os relatórios de avaliação da satisfação de 

docentes, colaboradores e entidades externas, indicadores que têm contribuído para 

elevar o nível de eficiência organizacional. 

x) Investigação e desenvolvimento. A escola enquanto instituição de ensino superior tem 

também como missão a vertente da investigação científica e transferência do 

conhecimento. A promoção e a articulação sistemática, entre a investigação, a formação e 

as práticas clínicas no domínio da enfermagem, são o garante de reconhecimento 

científico da instituição, por formar na e pela investigação. Os passos já dados nesta 

matéria, em que se sobressai o trabalho do CIE com a publicação do conhecimento 

produzido em revistas de alto impacto nacional e internacional, foram sinais claros do 

empenho ocupando a investigação o lugar estratégico que lhe compete numa organização 

de ensino superior.  

xi) Sentimento de pertença. Os licenciados e pós licenciados em enfermagem expressam um 

forte sentimento de pertença à instituição, oferecendo uma imagem de excelência e 

vetores de divulgação da mesma. Promove ainda o envolvimento de toda a comunidade 
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educativa da instituição num caminho impulsionador para uma tomada de consciência 

coletiva forte e coesa. 

 

Pontos Fracos 

i) Dificuldade em compatibilizar a atividade académica dos trabalhadores estudantes com 

o seu horário laboral, traduzida especificamente para a realização dos ensinos clínicos.  

ii) Redes de cooperação internacionais, ainda ténues. Apesar do nível já atingido e do 

esforço desenvolvido, é necessário reforçar o nível das atividades de investigação e 

desenvolvimento, bem como, fomentar redes de cooperação internacional. 

iii) Mobilidade internacional com destinos pouco diversificados. Apesar dos esforços 

desenvolvidos para ampliar os locais para outgoing dos estudantes do CLE, a 

disponibilidade oferecida por algumas instituições internacionais apresenta-se pouco 

positiva.  

iv) Adesão dos docentes a programas de mobilidade ainda débil. 

 

Ameaças 

i) Regressão demográfica, com os consequentes impactos ao nível da procura de ensino 

superior; 

ii) Dificuldades económicas decorrentes da situação atual do país que ameaçam muitos 

jovens a não poderem avançar para o ensino superior;  

iii) Debilidade do tecido económico regional; 

iv) Representação social do ensino politécnico pouco favorável. 

 

Oportunidades 

i) Situação geográfica e área de influência da Escola. Captação de estudantes europeus, 

nomeadamente da região da Galiza; 
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ii) Reconhecimento da ESEDJTMM pela comunidade regional, nacional e internacional. A 

ESEDJTMM continua a desenvolver iniciativas com o tecido empresarial, promovendo a 

empregabilidade dos seus graduados; 

iii) Débil qualificação profissional da população da região com abertura a novos públicos. A 

ESEDJTMM potencia a implementação de formação superior de curta duração resultante, 

principalmente, da crescente percentagem de jovens que frequentam o ensino secundário 

profissional, os quais poderão contribuir para o progresso do empreendedorismo;  

iv) Transformação da ESEDJTMM, em Escola Superior de Saúde. A curto prazo. 

v) Promoção e reforço da cooperação. Parceria estratégica com a Pope John Paul II State 

School of Higher Education Biala Podlaska – Poland participando numa candidatura no 

âmbito do Programa Erasmus +, Ação 2 cooperação para a inovação e boas práticas. 

vi) A  necessidade de enfermeiros para assegurar as necessidades em saúde das 

populações, quer a nível nacional, quer internacional.  

vii) Oportunidades de empregabilidade de profissionais de enfermagem em novas áreas e 

orientadas para a criação do próprio emprego. 

 

Proposta de ações de melhoria no CLE  

No decurso do ano 2015 o envolvimento e implicação dos stakeholders no processo de 

ensino/aprendizagem ofereceu contributos bastante positivos, no entanto, propomo-nos a:  

i) Insistir na promoção de uma cultura de qualidade nos processos e nas práticas 

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

ii) Revisar periodicamente os procedimentos de avaliação da garantia da qualidade, 

reforçando o sistema em vigor. 

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

aulas complementares e de recuperação. 

iv) Reajustar os horários do ensino teórico, que permitam aos trabalhadores estudantes 

melhorar a sua assiduidade. 

v) Reforçar a prática de introdução da classificação/avaliação on-line em ensino clínico, que 

permita de imediato ver a evolução do estudante. 
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vi) Atualizar a plataforma on-line que favoreça o contacto com os antigos estudantes, para a 

sua reaproximação à escola incentivando-os à frequência em cursos que constituem a 

nossa oferta formativa bem como à emissão de sugestões de melhoria. 

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

mobilidade Erasmus+. 

viii) Divulgar todo o conhecimento científico produzido. 

ix) Disponibilizar apoios/recursos para a realização de trabalhos de investigação em parceria. 
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13. NOTAS FINAIS 

Nestas notas finais e em síntese retrospetiva, o presente documento constituiu uma 

oportunidade para uma reflexão do exercício do ano 2015. Pretendeu-se pois, dar relevo ao 

conjunto de aspetos e atividades desenvolvidas, que o caracterizaram. 

Permitiu-nos efetuar uma avaliação estratégica, a implementação das ações e a resolução de 

problemas consequentes à tomada de decisão ao nível dos órgãos de governo da ESEDJTMM, 

nomeadamente na oferta formativa, na investigação no desenvolvimento e inovação, na 

comunidade académica, na prestação de serviços à comunidade e na cooperação institucional 

e internacionalização, eixos que nortearam toda a atividade da escola. 

Sublinhamos a performance da instituição face à interatividade com a comunidade externa, 

tanto na internacionalização como na cooperação internacional, em especial com o programa 

Erasmus+, ambos favorecedores de oportunidades de formação e de mobilidade, de 

investigação, de transferência de conhecimento e de interculturalidade. Reforçamos ainda a 

cooperação multidimensional com o tecido social e empresarial da região, numa lógica de 

desenvolvimento sustentado e empreendedor.  

No que concerne à atividade global, destacamos o trabalho dos órgãos científicos e 

pedagógicos e das coordenações, que de uma forma concertada e coerente contribuem de 

forma direta e indireta para os resultados alcançados nos cursos em funcionamento da 

ESEDJTMM, como elementos diferenciadores e de competitividade, traduzidos pela 

acreditação do CLE.  

No futuro pretendemos configurar num pensamento mais amplo e vertical em torno de áreas 

especializadas centradas nas respostas ao desenvolvimento de competências dos estudantes, 

bem como, do desempenho dos docentes e não docentes. Será, um processo intrínseco a 

todos os intervenientes, na implementação de estratégias que traduzam de forma quantitativa 

e qualitativa, medidas promotoras/inovadoras de processos e resultados. 

A ESEDJTMM manteve o seu compromisso na construção da investigação científica, quer 

básica quer aplicada ancorada no CIE. Toda a comunidade educativa se mobilizou para dar 

resposta na continuidade dos projetos nacionais e internacionais e criar novos.  

A composição do corpo docente a tempo integral cumpre com os requisitos exigidos pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tendo mais um docente obtido o grau de 

doutor em ciências de enfermagem. 
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Ao nível da internacionalização estamos a abraçar outras vertentes desta atividade onde nos 

apresentamos não apenas como parceiros e geradores de fluxos e intercâmbio de formação, 

mas também como instituição consultora que se coloca numa posição concorrencial no 

mercado nacional e internacional. O gabinete de mobilidade Erasmus tem proporcionado 

apoio aos estudantes, para estágios/ensinos clínicos com uma taxa de ocupação cerca de 100% 

do total bolsas atribuída. 

No plano de prestação de serviços à comunidade continuámos a introduzir mecanismos para 

tornar visível o desempenho de todos os membros da comunidade escolar promovendo uma 

cultura de ação solidária e inclusiva, numa estreita ligação com a comunidade, tendo como 

principal objetivo, melhorar a acessibilidade à educação para a saúde e fomentar o 

empreendedorismo.  

Finalizamos reconhecendo o empenho de todos os membros da comunidade académica, 

transmitindo que os progressos conseguidos com esforço e dedicação, não são, só um 

incentivo, mas também uma boa base para responder aos desafios e tirar partido de novas 

oportunidades. 

 

 
ESEDJTMM, 30 de dezembro de 2015 

 
    

A Presidente do Conselho de Direção 
 

 

Cristina Moura 
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APÊNDICES 



APÊNDICE I 

MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES 

 

As ações desenvolvidas em 2015, e apresentadas neste capítulo, inscrevem-se, no geral, no plano de atividades do respetivo ano (alinhado com o plano de ação do 

presidente, aprovado pelo conselho técnico - científico e alicerçado no plano estratégico 2015). 

O desenvolvimento do plano de atividades foi, em 2015, influenciado por variáveis inerentes a fatores relacionadas com a conjuntura atual e que, escapam à nossa 

capacidade de intervenção formal. Contudo, demos continuidade às atividades planeadas no sentido de, e com os recursos disponíveis, considerados meios 

essenciais para aumentar a produtividade e a qualidade. 

A informação está sistematizada, em função dos cinco eixos estratégicos que norteiam as atividades desenvolvidas da ESEDJTMM. Optamos por apresentar, um 

quadro resumo, para cada um dos eixos, que sintetiza o nível de realização das ações planeadas para 2015. O nível de realização foi determinado de acordo com o 

apresentado na tabela 1.  

 

Tabela 1 - Descrição do nível de realização 

Descrição % de execução 

Ação executada > 75% 

Ação executada parcialmente 25% a 75% 

Ação não executada 0 a 25% 
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Eixo 1. Formação   

- Consolidar a oferta formativa de qualidade, adequando-a às necessidades do mercado regional, nacional e internacional 

OBJETIVOS ATIVIDADE A DESENVOLVER INDICADORES METAS NÍVEL DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

i) Promover a 
qualidade dos ciclos 
de estudos em curso 

 

 

 

 

 

 

Continuar o projeto de inovação das práticas 
pedagógicas laboratoriais com recurso à 
simulação. 

Nº de práticas pedagógicas laboratoriais 
por UC de enfermagem/técnica de 
enfermagem. 

2 por técnica 
de enfermagem 

100% Como forma de responder aos 
desafios fixados, deu-se 
continuidade às atividades de 
ensino, experimentação e 
demonstração, pelos docentes 
responsáveis das UC, articulados 
com os coordenadores de ano 
aos estudantes. 

Objetivo globalmente atingido. 

Criar sessões letivas suplementares nas UC 
com maior insucesso dirigidas 
essencialmente a estudantes com UCs em 
atraso. 

Nº de sessões letivas  suplementares 
para estudantes com UC em atraso 

2 por UC em 
atraso. 

100% Como forma de complementar a 
aprendizagem e a aquisição de 
conhecimentos e competências, 
foram realizadas sessões letivas 
suplementares para os 
estudantes com insucesso. 

Objetivo globalmente atingido. 

Continuar a utilização de metodologias ativas 
de ensino-aprendizagem nas unidades 
curriculares de enfermagem. 

Nº trabalhos por cada UC de 
enfermagem. 

1 trabalho por 
UC de 
enfermagem 

100% Manteve-se um 
acompanhamento personalizado 
sustentado pelas orientações 
tutoriais do corpo docente da 
ESEDJTMM, que em muito 
contribui para o sucesso escolar 
em todas as UC. 

Objetivo globalmente atingido. 

Continuar o projeto de participação de 
profissionais da prática clínica nas áreas 

Nº de atividades realizadas por 
profissionais da prática clínica das áreas 

> a 1 por UC 
nuclear 

75% Neste âmbito, foram realizadas 
várias participações de 
profissionais da prática clínica, 
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nucleares dos cursos. nucleares dos cursos. para uma melhor mobilização 
dos conhecimentos teóricos 
para a prática. 

Implementar medidas de melhoria 
pedagógica em função da análise e reflexão 
dos dados obtidos através do processo de 
avaliação em uso promovendo a atualização, 
especificamente para os processos 
ensino/aprendizagem teóricos.  

Média do nível de satisfação dos 
estudantes com a orientação e 
acompanhamento pedagógico.   

Média > 3 100% Aplicado o questionário de 
satisfação aos estudantes da 
ESEDJTMM, conforme planeado, 
para recolha das perceções 
sobre o ensino ministrado que 
permitiu monitorizar a qualidade 
do mesmo.1   

Objetivo globalmente atingido 

Fomentar a utilização da plataforma 
informática no processo de comunicação e 
de ensino aprendizagem. 

Nº de estudantes que utilizam a 
plataforma informática. 

80% utilizem a 
plataforma 

100% Realce-se, contudo, que a 
utilização da plataforma 
informática no processo de 
comunicação ensino 
aprendizagem ainda é baixa. 

Proporcionar um curso de apoio aos 
estudantes estrangeiros que ingressam na 
Escola na área de: português e inglês. 

Nº de cursos de português de apoio aos 
estudantes estrangeiros, em parceria 
com outras instituições do ensino 
secundário.  

1 curso 100% Manteve-se o protocolo de 
cooperação no âmbito da 
lecionação de um curso de 
português para estudantes 
estrangeiros com o 
Agrupamento de Escolas Fernão 
Magalhães. 

 

Número de estudantes do 1º ano que 
frequentaram o curso. 

≥ 20 20% 

Fomentar a formação pedagógica dos tutores 
de ensino clínico, de forma a tornar mais 
eficazes as estratégias de orientação e 
acompanhamento pedagógico dos 
estudantes em ensinos clínico. 

Média do nível de satisfação dos 
estudantes com a orientação e 
acompanhamento pedagógico em 
ensino clínico.   

> 3 100% Aplicado o questionário de 
opinião aos estudantes da 
ESEDJTMM, conforme planeado, 
para recolha das perceções 
sobre o ensino ministrado que 

                                                 
1 Ver Figura 3, pág. 24 do Relatório Consolidado de Atividades 
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permitiu monitorizar a qualidade 
do mesmo2.   

Objetivo globalmente atingido. 

Incentivar o trabalho docente em equipa, por 
e entre áreas disciplinares, na conceção 
global e na implementação dos programas 
das unidades curriculares. 

Nº de reuniões de docentes de cada ano 
do CLE para análise/ discussão/ reflexão 
e articulação programática 1 vez/ 
semestre. 

1 por semestre 100% Realizadas reuniões com a 
Coordenadora do CLE e 
coordenadores de ano curricular 
para a definição do seu processo 
de avaliação.  

Meta alcançada em 
conformidade com o planeado. 

Potenciar e desenvolver competências 
científicas dos estudantes nos cursos em 
funcionamento. 

Apoiar a conceptualização de projetos de 
intervenção em contexto organizacional. 

Nº de estudantes que participam em 
projetos de investigação. 

50% do total de 
estudantes 

100% A integração dos estudantes em 
projetos de investigação reforça 
a imagem científica da 
ESEDJTMM, junto da 
comunidade científica, 
académica e da população3.  

Os objetivos propostos neste 
ponto foram globalmente 
atingidos. 

Nº de estudantes envolvidos na 
organização de projetos da Escola, e 
para a comunidade. 

20 estudantes 
durante o ano 
2015 

Promover a realização de eventos técnico 
científicos, com os estudantes, permitindo 
um aprofundamento e partilha de saberes. 

Nº de eventos técnico-científico dirigidos 
à comunidade com a participação dos 
estudantes  

4 eventos 
técnico-
científicos 
durante o ano 

100% 
Continua a registar-se o 
aumento do envolvimento dos 
estudantes nos eventos técnico 
científicos organizados pela 
ESEDJTMM. 

Objetivo globalmente atingido. 
Preparar acompanhando o estudante ao 
longo do percurso académico e a transição 

Nº de participações de estudantes em 
feiras de emprego de referência. 

3 feiras de 
emprego 

100% Organizadas atividades para 
dotar os estudantes de 

                                                 
2 Ver Figura 3, pág. 24 do Relatório Consolidado de Atividades 
3 Ver Tabela 16, pág. 41 do Relatório Consolidado de Atividades 
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para a vida profissional.  durante o ano ferramentas transversais que 
lhes permitam incrementar a 
capacidade de ingressar no 
mercado do trabalho com 
algumas empresas de 
recrutamento, nomeadamente, 
junto de empresas que fazem a 
angariação de enfermeiros para 
trabalhar no estrangeiro, tendo 
havido grande adesão por parte 
dos estudantes, em particular 
finalistas. 

Manter o número de docentes e tutores na 
supervisão e orientação pedagógica no CLE 
em contexto clínico. 

Nº de tutores envolvidos na formação 
das práticas clínicas. 

10 tutores 

 

100% O nº de tutores e supervisores 
envolvidos na formação das 
práticas clínicas manteve-se, 
conferindo estabilidade nos 
contextos de ensino clínico. 
 

Dar continuidade à articulação da 
investigação, em todos os anos curriculares. 

 

Nº de projetos de investigação em curso 
do CLE. 

10 projetos de 
investigação 

100% No campo da investigação e 
prevalecendo como objetivo 
principal proporcionar ao ensino 
de enfermagem um padrão de 
qualidade elevado a este nível, 
deu-se continuidade ao 
desenvolvimento de projetos de 
investigação demonstrados 
através das evidencias. 

Nº de projetos concretizados. 5 projetos 
concretizados 

Continuar a investir na qualificação do corpo 
docente. 

Nº de docentes a frequentar 
doutoramento. 

3 docentes 100% Tendo em vista o processo de 
conclusão dos programas de 
doutoramento e frequência de 
programas de qualificação 
académica, foram 
contratualizadas 
individualmente algumas 

 Nº de docentes a frequentar formação 
pós-graduada. 

5 docentes 

 

100% 
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medidas excecionais como a 
redução extraordinária de 
dispensa do trabalho docente.4 

ii) Criar condições 
de trabalho, com vista 
a diversificar a oferta 
formativa de pós 
graduações e cursos 
de mestrado. 

 

Divulgar sobre cada curso: plano de estudos, 
objetivos, funcionamento, atividades, 
testemunhos de estudantes e ex-estudantes. 

Informação da oferta formativa no site e 
facebook da Escola. 

Durante o ano 
de 2015 

80% 86396 visitas  

Abrir um Curso de Mestrado em Enfermagem 
com área de especialização em Reabilitação. 

Nº de cursos de mestrado para 
acreditação 

1 curso 100% Foi submetido para acreditação 
à A3ES o Curso de Mestrado em 
Enfermagem com área de 
especialização em Reabilitação. 

Aumentar o nº de cursos de formação pós 
graduada de curta duração não conferentes 
de grau. 

Nº de novos cursos de formação pós 
graduada.  

1 curso 100% Decorreu em 2015, o 1º Curso 
de Pós Graduação em 
Enfermagem do Trabalho/Saúde 
Ocupacional. Abertas 
candidaturas ao Curso de Pós 
Graduação de Enfermagem em 
Saúde Familiar. 

Reeditar oferta formativa de pós-graduações 
e alargar a área de influência à Galiza 
(Espanha). 

Nº de ações de divulgação dos cursos de 
pós-graduação, de modo a ir ao 
encontro das especificidades do público-
alvo.  

2 ações 
Fevereiro e 
março de 2015 

100% Realizaram-se diversas ações de 
promoção da ESEDJTMM junto 
de potenciais candidatos e as 
sessões realizadas em escolas do 
ensino secundário; 

Manter a oferta formativa dos cursos de: 
Licenciatura em Enfermagem, Pós-
Graduação, e Pós–Licenciatura de 
Especialização em Enfermagem. 

Nº de alunos a frequentar os cursos em 
funcionamento na Escola. 

> a 220 
estudantes 

100% Aumentou-se e diversificou-se a 
oferta formativa (2 novos cursos 
de pós-graduação no âmbito da 
saúde). 

Manter o número de estudantes no 1º ciclo. Nª de estudantes a frequentar o CLE. Pelo menos 60 
estudantes no 
1º ano do CLE 

75% Considerando que o facto de a 
totalidade das vagas 
disponibilizadas, não terem sido 
preenchidas podem estar 
relacionadas, com as 

                                                 
4 Ver Figura 2, pág. 11 do Relatório Consolidado de Atividades 
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dificuldades económicas 
acrescidas que as famílias têm 
vindo a atravessar. Esta 
realidade não é diferente do que 
acontece a nível nacional. Por 
outro lado, decorrentes da 
quebra demográfica da 
população jovem. 

Fomentar a procura e ligação a instituições 
de ensino, nacionais e internacionais, tendo 
em vista a criação de redes de conhecimento 
e parcerias para desenvolvimento de cursos 
em cooperação. 

Nº de parcerias realizadas 2 parcerias 100% Objetivo globalmente atingido. 

Novos desafios se colocam à 
ESEDJTMM e a necessidade de 
atrair novos públicos conduziu à 
necessidade de estabelecer 
parcerias que potenciem a 
qualidade do ensino e da 
investigação. Neste sentido, 
manteve-se a parceria com a 
CESPU e oficializaram-se as 
parcerias com instituições de 
ensino superior estrangeiro5. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5  Ver Tabela 8, pág. 16 do Relatório Consolidado de Atividades 
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Eixo 2. Investigação Desenvolvimento e Inovação 

 Desenvolver o Centro de Investigação em Enfermagem (CIE) como vetor de produção, difusão e transferência do conhecimento em Enfermagem.  

OBJETIVOS ATIVIDADES A DESENVOLVER INDICADORES METAS 
NÍVEL DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

i) Fomentar o 
desenvolvimento da 
investigação 
científica, inovação e 
desenvolvimento na 
área científica de 
enfermagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuar a motivar os professores/doutores 
para dirigir projetos como investigadores 
principais. 

Nº de projetos em 
desenvolvimento 

3 25% Mantiveram-se 2 projetos de investigação 
como promotores. 

O processo de divulgação interna de 
programas de investigação devera ser 
melhorado. 

Dar continuidade aos projetos em parceria 
com outras instituições. 

Nº de projetos em parceria com 
outras instituições. 

4 50% No âmbito da investigação e transferência 
de conhecimento a prioridade residiu no 
estímulo à produção científica 
concretizada através da consolidação de 
projetos em parcerias com instituições de 
saúde. 

O processo de divulgação interna de 
programas de investigação devera ser 
melhorado. 

Fomentar a procura e ligação a entidades 
externas e instituições de saúde, e do 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.  

Nº de parcerias realizadas  3  

50% 

A dinamização de parcerias/projetos de 
investigação, essencial no ensino superior, 
tem sido um propósito constante, no 
desenvolvimento de atividades de 
cooperação entre instituições nacionais e 
internacionais6.  

Encontra-se em fase de análise 1 projeto. 

Nº de projetos 4 

                                                 
6 Ver Tabela 17, pág. 43 do Relatório Consolidado de Atividades 
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Aumentar a capacidade de produção 
científica da instituição. 

1 artigo científico por docente 8 

 

100% O corpo docente da ESEDJTMM continua a 
desenvolver esforços progressivos da sua 
produção científica7. 

Apoiar cada docente a ser responsável/ 
membro da equipa pelo menos por um 
projeto de investigação incluído na unidade 
curricular de Investigação, em parceria com 
instituições de saúde, ensino e/ou 
investigação nacionais e internacionais. 

Nº de projetos de investigação por 
docente. 

2 

 

75% É de assinalar a crescente participação, 
quer em atividades de orientação de 
estudantes do 1º ciclo, fruto da crescente 
qualificação do corpo docente8. 

Continuar a promover a integração dos 
projetos de investigação que emergem da 
UC de Investigação afiliando-os nas linhas de 
investigação/projetos do CIE. 

Nº de projetos que emergem da 
UC de Investigação afiliados nas 
linhas de investigação/projetos do 
CIE. 

4 100% O ano a que este relatório se reporta foi, 
claramente, um ano forte em termos de 
execução dos projetos em curso e, ao 
mesmo tempo, um ano onde grandes 
esforços foram encetados de forma a 
manter o nível do número de projetos 
afiliados nas linhas de 
investigação/projetos do CIE. 
 

ii) Divulgar o 
conhecimento 
produzido 

Apoiar os docentes nas atividades de 
produção e divulgação científica em revistas 
indexadas.  

Nº de artigos submetidos para 
publicação em revistas indexadas; 

6 

 

100% Os docentes da ESEDJTMM têm vindo a 
desenvolver esforços no sentido de 
aumentar progressivamente a produção 
científica e transferência de 
conhecimento9. 

                                                 
7 Ver Tabela 18, pág. 44 do Relatório Consolidado de Atividades 
8 Ver Tabela 16, pág. 41 do Relatório Consolidado de Atividades 
9 Ver Páginas 43 a 49 do Relatório Consolidado de Atividades 
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Incentivar e apoiar os docentes na 
divulgação da produção científica em 
congressos nacionais e internacionais. 

Nº de acões de partilha e 
divulgação de conhecimentos em 
congressos/ seminários nacionais 
e internacionais. 

8 

 

100% Desenvolveram-se diversas atividades de 
disseminação e debate em torno da 
ciência: organização e participação em 
conferências, seminários, workshops 
nacionais e internacionais, sobre temáticas 
especializadas10. 

Apoiar a realização de congressos e a 
formação dos docentes em áreas 
consideradas relevantes. 

Nº de congressos e/ou atividades 
de formação para 
docentes/investigadores. 

3 100% Tendo em mente, a valorização 
profissional os docentes forma 
incentivados a participar em seminários, 
conferências e congressos que se 
caracterizaram pela interdisciplinaridade e 
pela busca do reforço do vínculo entre 
formação e valorização do conhecimento. 
 

iii) Promover a 
articulação entre 
ensino e investigação 

 

Dar continuidade à articulação entre as 
diferentes unidades curriculares e a unidade 
curricular de investigação, promovendo a 
investigação orientada.  

Nº de artigos produzidos em 
resultados de projetos de 
investigação. 

8 

 

100% Neste domínio foram desenvolvidos 
projetos de investigação orientada, no 
âmbito da UC Investigação tendo em conta 
áreas científicas inerentes às UC do plano 
de estudos do CLE. 

Publicado um livro com diferentes 
capítulos, resultante de artigos resultantes 
dos projetos desenvolvidos e apresentados 
no congresso internacional “Saúde: do 
desafio ao compromisso”, em parceria 
com a ESEVReal/UTAD11. 

Organizar congressos/ conferências/ 
seminários nacionais e internacionais. 

Nº de congressos/ conferências/ 
seminários a realizar. 

3 eventos 
até 

dezembro 
2015 

100% Como é próprio de uma escola viva e 
atuante, decorreram vários eventos 
nacionais e internacionais apoiados pela 
ESEDJTMM, tendo alguns deles com um 
elevado número de participantes. 

                                                 
10 Ver Páginas 44 a 48 do Relatório Consolidado de Atividades 
11 Ver Páginas 44 a 47 do Relatório Consolidado de Atividades 
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Orientar os trabalhos finais de mestrado. Nº de trabalhos orientados. 4 75% É de assinalar a crescente participação, 
quer em atividades de orientação de 
estudantes dos 2º ciclos, quer em júris de 
discussão de teses de mestrado e/ou 
doutoramento, fruto da crescente 
qualificação do corpo docente12. 

Participar em júris de mestrado e 
doutoramento. 

Nº de docentes que participaram 
em júris de mestrado e 
doutoramento. 

4 

 

 

 

Eixo 3. Comunidade Educativa 

- Promover a formação e satisfação global dos estudantes, docentes e não docentes 

OBJETIVOS ATIVIDADES A DESENVOLVER INDICADORES 
METAS NÍVEL DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

i) Capacitar 
colaboradores e 
estudantes com 
qualificações e 
competências 
necessárias à formação, 
investigação e 
prestação de serviços. 

Continuar a apoiar os estudantes na 
organização de eventos: projetos, colóquios, 
exposições, cursos na Escola e na 
comunidade. 

Nº de eventos planeados e 
organizados. 

4 100% Em termos da organização de eventos 
centrou-se especificamente na promoção 
da ESEDJTMM junto de escolas 
secundárias, participação em feiras da 
especialidade e difusão da imagem/ oferta 
formativa da escola com pequenas ações 
na e com a comunidade13. 

Aumentar os projetos extracurriculares que 
se desenvolvam em parceria com 
instituições e a comunidade e em regime de 
voluntariado, articulando-os com a 
formação, investigação e integração na 
comunidade. 

Nº de projetos extracurriculares com 
a participação dos estudantes. 

 

Nº de estudantes envolvidos em 
projetos extracurriculares. 

2 

 

 

>10 

 

100% 

Considerando de vital importância em 
termos educacionais, o envolvimento 
estudantes em projetos extracurriculares, 
de ressaltar a crescente participação da 
comunidade académica nos projetos em 
desenvolvimento pela ESEDJTMM.  

                                                 
12 Ver Páginas 48 a 49 do Relatório Consolidado de Atividades 
13 Ver Tabela 19, pág. 50 do Relatório Consolidado de Atividades 
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Continuar a organizar atividades 
relacionados com a saúde e a enfermagem 
em dias nacionais e internacionais. 

Nº de atividades organizadas 5 100% Realizadas diversas ações de formação e 
intervenção com a comunidade educativa, 
relacionados com a saúde em dias 
nacionais e internacionais14. 

Manter o serviço de apoio ao estudante de 
saúde e psicologia por forma a promover a 
saúde e desenvolvimento do estudante. 

Nº de estudantes com apoio 
específico. 

>10 100% O GAE mantém uma intervenção ativa de 
apoio aos estudantes em situações 
problemáticas fruto da atual conjuntura 
económica e social. 

Manter as políticas da ação social, através da 
atribuição de bolsas de estudo, em parceria 
com a Câmara Municipal de Chaves, Rotary 
Club e bolsas de mérito. 

Nº de bolsas de estudo a atribuir. 2 100% Meta alcançada em conformidade com o 
planeado. 

Continuar a implementar medidas de apoio 
aos estudantes com insucesso escolar e/ou 
com problemas de integração na vida 
académica. 

Taxa de sucesso escolar.  97,2% 

 

100% Reforçado os instrumentos de apoio ao 
sucesso escolar, permitindo monitorizar o 
desenrolar das avaliações e das unidades 
curriculares15. 

Disponibilizar formação específica de línguas 
estrangeiras. 

Nº de cursos de língua estrangeira 

 

Nº de estudantes que realizam curso 
de língua estrangeira. 

1 

 

15 

 

100% 

Disponibilizada no plano de estudos a UC 
Línguas europeias: Inglês.  

Apoiar os novos licenciados na inserção na 
vida ativa, com a colaboração do gabinete 
do Provedor do Estudante, aumentando o nº 
de diplomados na procura do 1º emprego. 

Percentagem de estudantes recém-
licenciados apoiados na procura do 
1º emprego. 

 

Nº de ações de formação sobre a 
construção do Curriculum Vitae. 

> 80% 

 

 

 

2 

 

 

100% 

Na temática do emprego a escola fez 
divulgação de ofertas que lhe chegaram 
de fora, no portal da escola e promoveu 
ações de divulgação com potenciais 
empregadores e agências de 
recrutamento a nível nacional e 
internacional.  

A disponibilização desta informação/ 
divulgação faz parte de uma política mais 

                                                 
14 Ver Tabela 19, pág. 50 do Relatório Consolidado de Atividades 
15 Ver Figura 16, pág. 32 do Relatório Consolidado de Atividades 
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ampla de apoio à integração profissional 
dos diplomados. 

Fomentar o espírito de iniciativa dos 
estudantes ao longo do curso, através da 
divulgação e formação específica em 
empreendedorismo e criação de empresas. 

Nº de ações de formação sobre 
empreendedorismo. 

2 100% A escola colaborou em atividades de 
apoio ao empreendedorismo dirigidas aos 
estudantes e público em geral. 
 

Fomentar a intervenção da Associação de 
Estudantes na construção ativa da escola e 
apoiar as atividades por ela propostas. 

Nº de atividades propostas pela 
Associação de Estudantes e apoiadas 
pela Escola. 

2 100% Apoio institucional implementado em 
todas as atividades propostas e com 
aplicação regular.  

Apesar das mudanças anuais na 
constituição dos órgãos da AE, têm sido 
estabelecidos mecanismos para a 
resolução de problemas concretos. 

ii) Promover a 
realização pessoal e 
profissional  

Disponibilizar aos docentes e discentes 
publicações periódicas indexadas e de relevo 
científico na área da saúde. 

Nº de publicações periódicas 
indexadas disponíveis.   

2 100% Meta alcançada em conformidade com o 
planeado. 

Atualizar o acervo bibliográfico com 
aquisição de novos títulos. 

Nº de novos títulos, livros e revistas. ≥2 

 

100% Apesar dos constrangimentos que 
acompanham a conjuntura económica 
nacional, a ESEDJTMM aumentou o seu 
acervo bibliográfico em setenta títulos.  

Assinatura/aquisição de 2 títulos 
periódicos indexados, revistos, com fator 
de impacto 0,736 e 1,139, de referência 
internacional na área de Enfermagem. 

Envolver os estudantes na identificação e 
implementação de estratégias de melhoria 
do desempenho global da Escola, 
dinamizando a sua participação no Conselho 
Pedagógico ou através do Provedor do 
Estudante. 

Nº de estudantes com participação 
nos órgãos. 

3 100% Meta alcançada em conformidade com o 
planeado. 
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Continuar a criar condições à 
implementação da formação contínua em 
função das necessidades identificadas. 

Nº de atividades de formação 
frequentadas por cada docente. 

2 85% Tem vindo a ser realizado um 
investimento continuado na formação 
contínua dos docentes com vista à sua 
valorização profissional. 

Manter as medidas de apoio à formação 
contínua do pessoal docente, de acordo com 
os constrangimentos atuais, privilegiando o 
apoio aos docentes que participam em 
projetos/atividades de ligação e extensão à 
comunidade 

Nº de docentes que participam em 
projetos/atividades de prestação de 
serviços à comunidade. 

3 100% Face ao reconhecimento da comunidade 
educativa, os docentes continuam a 
participar em diferentes iniciativas junto 
da comunidade no âmbito da promoção 
da saúde. 

Continuar a apoiar a qualificação e 
especialização do corpo docente garantindo 
o apoio exequível à conclusão dos cursos de 
doutoramento em curso. 

Nº de docentes apoiados com 
redução da atividade letiva em 10%. 

3 100% Manteve-se em vigor o apoio exequível 
aos docentes em programa de 
doutoramento. 

Dar continuidade ao plano de formação 
contínua destinada ao pessoal não docente. 

Nº de atividades de formação 
frequentadas por cada funcionário 
não docente. 

2 100% Em termos de formação contínua do 
pessoal não docente, a ESEDJTMM 
desenvolveu estratégias de formação 
dando resposta às necessidades 
identificadas.  
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Eixo 4. Prestação de Serviços à Comunidade 

- Dinamizar a participação em áreas prioritárias de inovação em enfermagem incrementando a prestação de serviços. 

OBJETIVOS ATIVIDADES A DESENVOLVER INDICADORES 
METAS NÍVEL DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

i) Desenvolver 
projetos de educação 
para a saúde, adoção 
de estilos de vida 
saudáveis e mudança 
de comportamentos, 
dirigidos a grupos de 
risco e comunidade 
em geral. 

Dar continuidade aos projetos de colaboração 
com instituições de solidariedade social no 
âmbito da educação em saúde com quem a 
Escola mantém protocolos e alargar a outras 
instituições.  

Nº de projetos de extensão à 
comunidade. 

 

≥ 3 50% Esta área mereceu especial atenção, na 
colaboração inter-institucional 
ESEDJTMM/Organizações de 
saúde/instituições da comunidade, bem 
como a prestação de serviços à 
comunidade, apostas importantes e um 
dos eixos estruturantes da atividade desta 
escola16. 

Continuar a implementar atividades de 
educação para a saúde em parceria com 
serviços de saúde e/ou instituições de ensino da 
região.  

Nº de atividades de formação. 4 

 

100% Foram desenvolvidas várias iniciativas junto 
da comunidade no âmbito da promoção da 
saúde. 

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

Nº de utentes envolvidos no 
projeto 

> 15 50% Devido aos constrangimentos da atual 
conjuntura económica e social, o projeto 
em questão está temporariamente 
pendente. 

Reforçar a cooperação e a ação conjunta com 
IES e empresas, disponibilizando espaços, 
equipamentos e apoio técnico.  

Nº de ações conjuntas. 4 100% A escola disponibilizou à comunidade os 
espaços e equipamentos sempre que 
solicitado, numa ótica de parceria e 
abertura ao exterior. 

ii) Aumentar e 
consolidar parcerias 
com instituições da 
comunidade. 

 

Reforçar as parcerias/protocolos estabelecidas 
para a realização da formação em contexto de 
trabalho.  

Nº de projetos de investigação na 
comunidade. 

 2 projetos 100% Meta alcançada em conformidade com o 
planeado. 

                                                 
16 Ver Tabela 17 e 19, página 43 e 50 do Relatório Consolidado de Atividades 
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Eixo 5. Cooperação Institucional e Internacionalização  

- Sedimentar os protocolos existentes e estabelecimento de novos, com organizações de saúde, educativas e da área do social, regionais, nacionais e 

internacionais.  

OBJETIVOS ATIVIDADES A DESENVOLVER INDICADORES 
METAS NÍVEL DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

i) Promover a 
internacionalização da 
oferta formativa. 

Estabelecer acordos com instituições 
congéneres no estrangeiro. 

Nº de acordos interinstitucionais.  3 67% Estabeleceram-se acordos 
interinstitucionais com a Universidad 
Católica de Valencia – Espanha e com a 
Pope John Paul II State School of 
Higher Education Biala Podlaska - 
Poland 

ii) Promover a 
mobilidade 
internacional de 
estudantes, docentes 
e funcionários 

 

Desenvolver projetos de candidatura a 
financiamento e organização no âmbito do 
Programa ERASMUS + 2014/2020 – Ação KA1 
Mobilidade individual para aprendizagem  

Abertura do processo de 
candidaturas ao programa 
ERASMUS+. 

2015/2016 

 

100% Candidatura a Projeto de 
financiamento para mobilidade no 
âmbito do Programa Erasmus+ Ação 
Chave KA1.  
Aprovadas com financiamento: 5 
mobilidades (6 meses) estudantes para 
estágios SMP 
1 mobilidade (7 dias) de pessoal para 
missões de ensino STA 
1 mobilidade (7 dias) de pessoal para 
missões de formação STT 

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

Outgoing 

Nº de estudantes a realizar um 
período de estágio no estrangeiro. 

≥ 10 100% Outgoing: 

Concluíram 26 estudantes um período 
de mobilidade em estágio / unidade 
curricular ensino clínico no estrangeiro 
ao abrigo do Programa Erasmus+, 
projeto nº 2014-1-PT1-KA103-000133. 
Foram selecionados 8 estudantes com 
atribuição de subvenção e 9 estudantes 
sem financiamento para mobilidade 

Incoming Nº de estudantes a realizar um 
período de estágio na ESEDJTMM. 

≥ 2 0% 
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média de 3 meses e 18 dias ao abrigo 
do Programa Erasmus+, projeto nº 
2015-1-PT1-KA103-012580. 17 
 
Incoming:  

Não acolhemos nenhum estudante a 
realizar um período de estágio na ESEC 

Promover a mobilidade de estudantes para 
ESTUDOS (SMS)  

Outgoing 

Nº de estudantes a realizar um 
período de estudos no 
estrangeiro. 

≥ 2 

 

≥ 2 

0% A ESEC decidiu não se candidatar a 
financiamento para mobilidades de 
estudantes para estudos SMS no 
âmbito do Programa Erasmus+. 

Incoming Nº de estudantes a realizar um 
período de estudos na ESEDJTMM. 

 Promover a mobilidade de docentes para 
MISSÕES DE ENSINO (STA) 

Outgoing 

Nº de docentes a realizar missão 
de ensino no estrangeiro. 

≥ 2 0% Nenhum docente da ESEC apresentou 
candidatura para realizar mobilidade 
para missões de ensino no estrangeiro. 

 Incoming Nº de docentes a realizar missão 
de ensino na ESEDJTMM. 

≥ 2 0% Não acolhemos nenhum docente em 
mobilidade para missão de ensino na 
ESEC. 

Promover a mobilidade de pessoal para 
FORMAÇÃO (STT) 

Outgoing 

 

 

Número de funcionários a realizar 
um período de formação na 
ESEDJTMM. 

≥ 2 100%  
2 funcionários realizaram mobilidade 
de pessoal para formação na 
Universidad Católica de Valencia – 
Espanha,  com a duração média de 7 
dias, ao abrigo do Programa Erasmus+, 
projeto nº2014-1-PT1-KA103-000133. 
 

                                                 
17 Ver Tabela 13, página 38 do Relatório Consolidado de Atividades 
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Incoming Número de funcionários a realizar 
um período de formação na 
ESEDJTMM. 

≥ 2 50% Acolhemos 1 docente da Universidad 
Católica de Valencia – Espanha em 
mobilidade para formação. 

Realizar ação de divulgação/esclarecimento 
dirigido à comunidade académica sobre o 
Programa Erasmus, contando com a presença 
de um representante da Agência Nacional para 
o Programa Aprendizagem ao Longo da Vida. 

Nº ações de formação/ 
esclarecimento. 

1 ação 
durante 

2015 

100% Foi realizada a ação de 
divulgação/esclarecimento, dia 18 de 
dezembro de 2015, dirigida à 
comunidade académica sobre o 
Programa Erasmus+. 
 

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

Nº de docentes e funcionários a 
participar em Study Visits no 
estrangeiro. 

 

 

 

a) 

 

0% Nenhum docente ou funcionário da 
ESEC apresentou candidatura e  
participou em Study Visits no âmbito 
do CEDEFOP. 

a) Sendo candidaturas individuais, a abertura, prazos e 

seleção estarão dependentes dos candidatos e do CEDEFOP . 
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Qualidade, Gestão e Garantia  

- Desenvolver um modelo de gestão participada, que integre os recursos da instituição numa perspetiva conjunta da melhoria da gestão científica e 
pedagógica. 

OBJETIVOS ATIVIDADES A DESENVOLVER INDICADORES METAS 
NÍVEL DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

i) Garantir a 
qualidade dos serviços 
da Escola, que permita 
a evolução científica/ 
técnica/ humana dos 
stakeholders, de modo 
a tornar efetivo e 
eficiente o processo 
de integração 
desenvolvimento e 
avaliação. 

Avaliar o grau de satisfação dos estudantes do 
CLE. 

Percentagem de estudantes com 
um grau de satisfação elevado ou 
muito elevado. 

≥ 90% 

 

100% Meta alcançada em conformidade 
com o planeado18.  

Em relação ao grau de satisfação dos 
estudantes manteve-se a tendência 
observada nos anos anteriores. 

Analisar a satisfação dos antigos alunos através 
de questionário/entrevistas. 

Percentagem de antigos 
estudantes que considera o seu 
nível de satisfação elevado ou 
muito elevado. 

≥ 90% 

 

 

100% Meta alcançada em conformidade 
com o planeado.  

 

Monitorizar a empregabilidade e o percurso 
profissional dos diplomados. 

Nº de licenciados auscultados 
sobre a situação profissional. 

≥ 90%  

 

100% 

O nível de satisfação interfere na 
qualidade do ensino. O 
desenvolvimento de competências 
pedagógicas e o uso de novas 
ferramentas de ensino/ aprendizagem 
adequadas às características dos 
estudantes, bem como a 
implementação de planos de 
melhoria, são um garante da 
formação de enfermeiros de 
excelência19.  

Monitorizar a satisfação dos 
empregadores/parceiros. 

 

Nº de vezes em que é auscultada a 
satisfação dos empregadores. 

1 vez ano 

Percentagem de empregadores/ 
parceiros que considera o seu 
nível de satisfação elevado ou 
muito elevado. 

≥ 75% 

                                                 
18 Ver Figura 3 e 4, página 24 e 25 do Relatório Consolidado de Atividades 
19 Ver Figura 20, página 35 do Relatório Consolidado de Atividades 
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Monitorizar a satisfação de docentes. 

  

 

Percentagem de docentes que 
considera o seu nível de satisfação 
com relacionamento e 
comunicação de elevado ou muito 
elevado. 

>70%  

Monitorização de 2 em 2 anos. 

Atividade planeada para 2016. 

Percentagem de docentes que 
considera o seu nível de satisfação 
com a responsabilidade e 
autonomia de elevado ou muito 
elevado. 

>70% 

 

 

Percentagem de docentes que 
considera o seu nível de satisfação 
com o seu reconhecimento de 
elevado ou muito elevado. 

>70% 

Percentagem de docentes que 
considera o seu nível de satisfação 
financeira auferida de elevado ou 
muito elevado. 

>70% 

Monitorizar a satisfação do pessoal não 
docente.  

 

 

Percentagem de não docentes que 
considera o seu nível de satisfação 
com relacionamento e 
comunicação de elevado ou muito 
elevado. 

>70% 

 

 

 

Monitorização de 2 em 2 anos. 

Atividade planeada para 2016. 

Percentagem de não docentes que 
considera o seu nível de satisfação 
com a formação/informação 
recebida de elevado ou muito 
elevado. 

>70% 

 

 

Percentagem de não docentes que 
considera o seu nível de satisfação 
com a responsabilidade e 
autonomia de elevado ou muito 

>70% 
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elevado. 

Percentagem de não docentes que 
considera o seu nível de satisfação 
com o seu reconhecimento de 
elevado ou muito elevado 

>70% 

 

 

Percentagem de não docentes que 
considera o seu nível de satisfação 
financeira auferida de elevado ou 
muito elevado 

>70% 

Promover a participação de toda a comunidade 
educativa no processo de autoavaliação da 
escola e a identificação de medidas de melhoria 
a adotar. 

Nº de vezes que é auscultada a 
satisfação dos diferentes atores da 
comunidade educativa. 

 1 vez por 
ano 

 
Monitorização de 2 em 2 anos. 

Atividade planeada para 2016. 

ii) Implementar o 
processo de avaliação 
do desempenho do 
pessoal docente. 

Iniciar a implementação do processo de 
avaliação de desempenho.  
 

 Durante 
2015 

 
 

100% Concluída a avaliação de desempenho 
dos docentes dos períodos 2013-2015. 
 

iii) Consolidar a 
implementação do 
programa Escola sem 
papel. 

Continuação da desmaterialização de processos 
caminhando para a abolição do papel e seguir o 
processo informático. 
 

Nº de circuitos de tramitação 
documental exclusivamente 
digital. 

≥ 75% 

 

 

 
75% 

 
 

Processo de gestão documental digital 
já implementado e em pleno 
funcionamento. 
Implementados vários processos 
eletrónicos de candidatura e de 
validação dos dados. 
Os serviços on-line da área académica 
deverão ser ampliados. 
 

Redução do consumo de papel. 75% 

 


