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Caro Estudante, 
 

É com grande satisfação que te dirijo algumas palavras de boas vindas.  

Espero que sintas nesta ESCOLA a necessidade de aprenderes através  

dos mais diversos momentos: momentos de diálogo, de trabalho, de  

tolerância, de humor, de amizade e de tantos outros, que irás descobrindo  

ao longo do curso que agora inicias. 

É nossa preocupação desenvolver um projecto educativo orientado pelos  

princípios da Cruz Vermelha, valores éticos, relacionais e humanos que  

se constituam como premissas básicas do desenvolvimento técnico e  

científico no contexto dos cuidados de enfermagem. Por isso peço-te,  

desde já, que te deixes embarcar neste processo de aprendizagem ao  

longo da vida, numa perpétua interacção com a pessoa humana, razão  

de ser do teu futuro cuidar. 

Que esta ESCOLAte ensine a sentir, em cada caso, a necessidade de  

saberes tudo o que se exige saber para compreender e agir. Que te  

ensine a estabelecer pontes e não apenas metas. Que te ensine a  

promover a criatividade e a imaginação para que ao longo da vida não te  

possas queixar da falta de oportunidades. 

 

Henrique Pereira 

Presidente C. Direção 

>>Benvindos à ESEnfCVPOA 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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A Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis é uma Instituição de Ensino Superior  

Politécnico do Concelho de Oliveira de Azeméis, criada pelo Decreto – 3/2002 de 6 de Fevereiro, tendo como Entidade  Instituidora 

a Cruz Vermelha Portuguesa. Desenvolve a sua atividade na área de Enfermagem e noutras áreas das Ciências da  Saúde cujo 

ensino lhe venha a ser autorizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ou competente, de acordo  com planos 

e programas próprios e em cumprimento dos princípios fundamentais da Cruz Vermelha. 

O principal objetivo é formar estudantes para o exercício da profissão de Enfermagem, a formação ao longo da vida e promover o desenvolvimento da  

região em que se insere. Para alcançar estes objetivos a Escola tem procurado aumentar o número e a diversidade de cursos que ministra, encontrando-  

se todos eles adaptados aos normativos de Bolonha. 

O projeto educativo orienta-se para uma formação humana e cívica, para a realização profissional, pela integração sócio-cultural, pela formação: técnico-  

profissional; ao longo da vida; científico-tecnológica e cultural. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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Ao nível da dimensão individual, propõe-se formar cada um dos seus estudantes para a liberdade responsável, a maturidade em ordem a  

tomar decisões pessoais, a abertura ao futuro, a flexibilidade na mudança de atitudes e a adaptação a situações novas, a sensibilidade  

perante os problemas locais, regionais, nacionais e internacionais e a originalidade pessoal apoiada numa atitude crítica. 

Dado o carácter universal do cuidado humano consideramos da máxima importância formar os estudantes segundo o Código  Deontológico 

Profissional da Ordem dos Enfermeiros e demais legislação em vigor. Constituem também marcos de referência, na formação ministrada,  os 

princípios da Cruz Vermelha, o Direito Humanitário Internacional e a Convenção de Genebra e protocolos adicionais. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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Face às exigências que se colocam às Instituições do Ensino Superior e ao mercado de trabalho, a Escola procura manter um corpo 

docente com formação académica diversificada e de qualidade, abrangendo diferentes áreas do conhecimento e com vontade de dar o 

seu melhor na prática da docência, com o objetivo de preparar os seus estudantes para uma prática de cuidados humanos, técnicos e  

cientificamente apropriados às necessidades dos indivíduos, quer ao nível da promoção da saúde, da prevenção da doença, do  

tratamento, da reabilitação e inserção social na família, na escola, no trabalho e na comunidade. 

Também a formalização de protocolos de cooperação com entidades na área do ensino superior, educação, saúde e outras entidades 

representantes  da  comunidade,  nacionais  e  estrangeiras,  na  disponibilização  de  formação  e  na  mobilidade  de  estudantes  e   de 

docentes, constituem-se como estratégias de desenvolvimento da Escola e promoção da melhoria contínua da qualidade de ensino. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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Encontram-se em funcionamento: 

• 1º Ciclo de Estudos conducente ao grau de Licenciado em Enfermagem; 

• Cursos de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem  

Comunitária, Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia, Enfermagem  

de Reabilitação, Enfermagem Médico-Cirúrgica, Enfermagem de Saúde  

Mental e Psiquiatria e Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria. 

• Curso de Pós-Graduação em Acupuntura, Administração e Gestão de  

Serviços de Saúde, Reabilitação, Marketing e Comunicação em Saúde,  

Enfermagem de Saúde Familiar, Enfermagem do Trabalho, Cuidados  

Paliativos, Cuidados Intensivos e Emergência. 

• A   Formação    Contínua   desenvolve-se    através   da    participação   em 

programas de formação dirigidos a Enfermeiros e outros profissionais da  

saúde e para os seus colaboradores, criando condições para a promoção  

e progressão tendo em vista a melhoria contínua na prática dos cuidados 

 

A ESEnfCVPOA possui Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade NP EN ISO 9001:2015, no  

âmbito do Ensino Superior de Enfermagem. Investigação e Desenvolvimento na área Cientifica de Enfermagem.  

Conceção, desenvolvimento e execução da Formação Contínua. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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CONHECENDO A ESCOLA 
LICENCIATURA 

Condições Gerais de Acesso  

Maiores de 23 Anos 

Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso  

Titulares de Outros Cursos Superiores  

Unidades Curriculares Isoladas 

Titulares CET  

Titulares CTeSP 

Estudante Internacional 

PÓS-LICENCIATURAS  

PÓS-GRADUAÇÕES 

APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA  

SERVIÇOS 
Administrativos 

Biblioteca 

Gabinete de Apoio ao Estudante e Inserção na Vida Ativa  

Gabinete de Investigação e Desenvolvimento 

Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional  

Gabinete da Qualidade e Auditoria 

LOCALIZAÇÃO 

COMO CHEGAR  

CONTACTOS 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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1º CICLO DE ESTUDOS – GRAU DE LICENCIADO EM ENFERMAGEM 

Os candidatos à ESEnfCVPOA deverão preencher as condições estabelecidas pelo Ministério da  

Educação e Ciência: 

A) Ter concluído o ensino secundário ou habilitação legalmente equivalente; 

B) Ter realizado os exames nacionais do ensino secundário correspondentes a pelo menos um dos seguintes conjuntos  de 

provas de ingresso; 

C) Em cada uma das provas de ingresso utilizadas deve ser obtida  a classificação mínima de 95 pontos. 
 

02 Biologia e Geologia 

Ou um dos seguintes CONJUNTOS: 

02 Biologia e Geologia  

07 Física e Química  

Ou 

02 Biologia e Geologia  

18 Português 

 

DOCUMENTOS PARA CANDIDATURA: 

A. Fotocópia do Documento de Identificação 

B. Número de Identificação Fiscal 

C. Ficha de Exames Nacionais do Ensino Secundário (ENES) – original ou fotocópia autenticada 

D. Boletim de Candidatura 

SERIAÇÃO 

Os candidatos são seriados através da atribuição de uma nota de candidatura, não inferior a 95 pontos, na 

escala de 0 a 200, com a seguinte ponderação:  

65% – Classificação final do ensino secundário  

35% – Classificação da prova de ingresso 

 

Após a 1ª Fase de candidaturas pode seguir-se uma outra fase destinada a ocupar vagas eventualmente  

sobrantes. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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MATRIZ DA PROVA ESCRITA 

Através do ficheiro disponível em www.esenfcvpoa.eu para descarregamento pode  

imprimir a matriz da prova escrita bem como saber qual a bibliografia a consultar. 

 

 
CONDIÇÕES PARA REQUERER A INSCRIÇÃO 

• Podem inscrever-se para a realização das provas os candidatos que completem 23 anos de  

idade até ao dia 31 de dezembro do ano anterior ao que antecede a realização das provas; 

• Não tenham as habilitações de acesso ao 1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem, pelo regime geral de acesso e ingresso. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
http://www.esenfcvpoa.eu/
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INSCRIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

A inscrição para a realização das provas é apresentada junto dos Serviços Académicos da ESEnfCVPOA, Rua da Cruz Vermelha, Oliveira de  

Azeméis. A inscrição será efetuada mediante entrega de requerimento, em modelo próprio, dirigido ao Presidente do Conselho de Direção  da 

Escola, acompanhado dos seguintes documentos: 

 
a)currículo escolar e profissional, em Modelo Europass, com comprovativo dos elementos nele constantes; 

b)declaração, sob compromisso de honra, de que não é detentor das condições de acesso ao 1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura  

em Enfermagem; 

c) fotocópia do Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte; 

d) número de Contribuinte; 

e) certificado das habilitações literárias; 

f) procuração, quando a inscrição for efetuada por terceiros. 

 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
Prova Escrita | Análise Curricular | Entrevista 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO – CONDIÇÕES DE ACESSO 

Mudança de par instituição/curso é o ato pelo qual um estudante se matricula  

e ou inscreve em par instituição/curso diferente daquele(s) em que, em anos  

letivos anteriores, realizou uma inscrição. 

A mudança de par instituição/curso pode ter lugar com ou sem interrupção   de 

matrícula e inscrição numa instituição de ensino superior. 

Este regime aplica-se igualmente aos estudantes que tenham  estado 

matriculados e inscritos em instituição de ensino superior  estrangeira em curso 

definido como superior pela legislação do país em  causa, e não o tenham 

concluído. 

Podem requerer a mudança para um par instituição/curso os estudantes que: 

a)Tenham estado matriculados e inscritos noutro par instituição/curso e não o  

tenham concluído; 

b)Tenham realizado os exames nacionais do ensino secundário  

correspondentes às provas de ingresso fixadas para esse par, para esse ano,  

no âmbito do regime geral de acesso; 

c)Tenham, nesses exames, a classificação mínima exigida pela instituição de  

ensino superior, nesse ano, no âmbito do regime geral de acesso. 

CRITÉRIOS SERIAÇÃO 

1. Os candidatos serão seriados por aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

1. Mudança de Curso 

a) Maior número de ECTS com possibilidade de creditação no 1º Ciclo de  

Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem; 

b) Candidatura mais recente ao Ensino Superior; 

c) Classificação mais elevada de candidatura ao Ensino Superior; 

1.2. Mudança de Instituição 

a) Maior número de ECTS realizados decorrentes das Unidades Curriculares  

concluídas; 

b) Menor número de inscrições em cada um dos anos do 1º Ciclo de Estudos do 

Curso de Licenciatura em Enfermagem; 

c) Classificação mais elevada de candidatura ao Ensino Superior. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO 

O processo de candidatura deverá ser instruído com os seguintes documentos e/ou elementos: 

a) Requerimento de candidatura (papel) devidamente preenchido a fornecer pelos Serviços ou Online; 

b) Documento de Identificação; 

c) Documento de Identificação Fiscal; 

d) Ficha ENES (do ano em que se candidatou ao Ensino Superior), comprovativo da realização das provas de ingresso específicas ou para os candidatos que tenham  

sido admitidos por regimes que não obrigaram à realização das provas de ingresso específicas e ou classificação no ensino secundário, documento comprovativo  

da sua forma de acesso e ingresso no par estabelecimento/curso anterior, com indicação da respetiva classificação final; 

e) Certificado do último estabelecimento de ensino superior onde esteve matriculado, referindo o último curso do ensino superior em que esteve inscrito e ano letivo da  

última inscrição; 

f) Certificado de todas as unidades curriculares com aprovação, classificação e ECTS se aplicável; 

g) Conteúdos programáticos e cargas horárias de todas as unidades curriculares com aprovação, devidamente autenticados; 

h) Plano de estudos do curso em causa. 

 

Os candidatos a mudança de par instituição/curso que não pretendam qualquer creditação, estão dispensados  

da entrega dos documentos referidos nas alíneas f) e g). 

 

REINGRESSO: 

O processo de candidatura deverá ser instruído com os seguintes documentos e/ou elementos: 

a) Pedido de reingresso (papel) dirigido ao Presidente do Conselho de Direção da ESEnfCVPOA ou Online; 

b) Documento de Identificação atualizado. 

Os candidatos a Reingresso estão dispensados da entrega dos documentos referidos nas alíneas d) a h). 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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CONDIÇÕES DE ACESSO 

São abrangidos os titulares do grau de bacharel, licenciado, mestre ou doutor, conforme referido no  

Artigo 12º, do Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho. 

 

CANDIDATURA - DOCUMENTOS 

O processo de candidatura deverá ser instruído com os seguintes documentos e/ou elementos: 

 

Requerimento de candidatura (papel) devidamente preenchido a fornecer pelos Serviços ou Online; 

 

a) Fotocópia do Documento de Identificação; 

 

b) Fotocópia do Número de Identificação Fiscal; 
 

c) Certificado das habilitações literárias; 

d) Certidão comprovativa de ser titular de um dos cursos previstos Artigo 12º, do Decreto-Lei n.º  

113/2014, de 16 de julho, onde conste a classificação final e plano curricular; 

 

e) Certidão de habilitações discriminada das unidades curriculares em que obteve aproveitamento e 

conteúdos programáticos (exigível para o caso de pretender creditações). 
 

Não dispensa a consulta do Regulamento aplicável. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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CONDIÇÕES DE ACESSO 
 

Nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 107/2008, de 25 de junho, podem candidatar-se à  frequência 

de unidades curriculares isoladas lecionadas no ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado: 

 

 

a) Estudantes inscritos num curso de ensino superior; 

b) Outros interessados. 

 

Podem candidatar-se à frequência de unidades curriculares isoladas lecionadas em cursos de  

formação pós-graduada os interessados que sejam: 

 

 

a) Titulares de um curso superior que confira, no mínimo, o grau de licenciado; 

b) Detentores de um currículo considerado relevante. 

 

A candidatura é apresentada nos Serviços Académicos, dirigida ao Presidente do Conselho de Direção,  

mediante requerimento fundamentado e em impresso próprio, em qualquer momento e até 30 dias  antes 

do início do semestre a que se refere a(s) unidade(s) curricular(es), acompanhada de Curriculum  Vitae, 

cópia do comprovativo de certificado de habilitações, de documento de identificação e número de  

identificação fiscal. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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INSCRIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

A inscrição para a realização das provas é apresentada junto dos Serviços Académicos da ESEnfCVPOA, Rua da  

Cruz Vermelha, Oliveira de Azeméis ou em www.esenfcvpoa.eu. 

 

A inscrição será efetuada mediante entrega de requerimento, em modelo próprio, dirigido ao Presidente do  

Conselho de Direção ou online, acompanhado dos seguintes documentos: 

 
a) currículo escolar e profissional, em modelo Europass, com comprovativo dos elementos nele  constantes; 

b) fotocópia do Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte; 

c) número de Contribuinte; 

d) certificado da titularidade de diploma de especialização tecnológica; 

e) procuração, aquando a inscrição for efetuada por terceiros. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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INSCRIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

A inscrição para a realização das provas é apresentada junto dos Serviços Académicos da ESEnfCVPOA, Rua da Cruz Vermelha,  Oliveira 

de Azeméis ou em www.esenfcvpoa.eu. 

 

A inscrição será efetuada mediante entrega de requerimento, em modelo próprio, dirigido ao Presidente do Conselho de Direção ou  online, 

acompanhado dos seguintes documentos: 

 
a) currículo escolar e profissional, em modelo Europass, com comprovativo dos elementos nele  constantes; 

b) fotocópia do Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte; 

c) número de Contribuinte; 

d) certificado da titularidade de diploma de técnico superior profissional; 

e) procuração, aquando a inscrição for efetuada por terceiros. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
http://www.esenfcvpoa.eu/
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MATRÍCULA - DOCUMENTOS 

 

Os candidatos colocados devem, dentro do prazo estipulado para o efeito, proceder à matrícula/inscrição mediante a entrega da  

seguinte documentação: 

a)Pré-requisito, Grupo A – Declaração médica (CNAES – Deliberação n.º 146-A/2016, de 12 de fevereiro) – obter documentos; 

b) Duas fotografias; 

c)Fotocópia do Boletim de Vacinas atualizado.  

Outra documentação interna 

 

 

Emolumentos aplicáveis. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
http://www.dges.mec.pt/guias/pdfs/preqs/Regul_Preq_A.pdf
http://www.dges.mec.pt/guias/pdfs/preqs/Regul_Preq_A.pdf
http://www.dges.mec.pt/guias/pdfs/preqs/Regul_Preq_A.pdf
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Enfermagem  

Médico-Cirúrgica 

Enfermagem  

de Saúde Mental 

e Psiquiatria 

Enfermagem  

de Saúde Materna 

e Obstetrícia 

Enfermagem  

de Reabilitação 
Enfermagem Comunitária Enfermagem 

de Saúde Infantil e Pediatria 

http://www.esenfcvpoa.eu/


www.esenfcvpoa.eu 

>>Pós-Licenciaturas – Enfermagem Médico-Cirúrgica 
Pág. Inicial 

Conteúdos 

ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

O Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica tem como finalidade assegurar a  

qualificação de enfermeiros especializados nos domínios científico, humano, relacional, cultural, de investigação, da  

formação em contexto de trabalho, de gestão e desenvolvimento da qualidade em saúde e, ainda, contribuir para o  

incremento de uma prática clínica baseada na evidência científica, numa perspetiva de melhoria contínua da  

qualidade dos cuidados especializados. 

O curso pretende responder a uma necessidade formativa dos enfermeiros, orientado para o exercício profissional  

avançado centrado na pessoa e na família ao longo do ciclo vital, com grande impacto na abordagem e estabilização  

da pessoa em estado crítico, idosa e/ou com doença crónica e na qualidade de vida de doentes terminais, tendo em  

vista a promoção de ganhos em saúde da população. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA 

A Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria corresponde a uma necessidade socialmente útil e economicamente  

sustentada que procura responder a vários desafios, nomeadamente, a prestação de cuidados altamente  qualificados 

e diferenciados, centrados na pessoa e na família ao longo do ciclo vital. 

As pessoas que se encontram a viver processos de sofrimento, alteração ou perturbação mental têm ganhos em 

saúde quando cuidadas por enfermeiros especialistas em Saúde Mental e Psiquiatria. 

O alvo de intervenção da Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria é a pessoa que se encontre a viver processos  

de transição, geradores de respostas humanas desajustadas ou desadaptadas e entendidos como responsáveis por  

processos de sofrimento mental. 

A  especialidade   de  Enfermagem   em  Saúde  Mental  e  Psiquiatria  consiste  na  incorporação   de     intervenções 

psicoterapêuticas durante o processo de cuidar da pessoa, da família, do grupo e da comunidade, ao longo do ciclo 

vital, visando a promoção e proteção da saúde mental, a prevenção da perturbação mental e o tratamento, a  

reabilitação psicossocial e a reinserção social da pessoa. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNA E OBSTETRÍCIA 

O Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia tem como objetivo  

proporcionar aos enfermeiros, a aquisição de competência científica, técnica, humana e cultural adequadas à  

prestação de cuidados de Enfermagem Especializados na área de Saúde Materna e Obstetrícia. 

O Plano de Estudos do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Materna e  Obstetrícia 

deve assegurar a qualificação de enfermeiros especializados para a prestação e gestão de cuidados de  enfermagem à 

mulher ao longo do seu ciclo reprodutivo, ao recém-nascido, à família e a grupos de risco, no âmbito  dos cuidados de 

saúde primários e dos cuidados diferenciados, assim como, participar ativamente nos processos de  mudança, nos 

processos de formação contínua e investigação com vista à otimização dos sistemas e práticas de  cuidados de saúde 

sexual e reprodutiva. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO 

O Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Reabilitação tem como finalidade formar  

recursos humanos indispensáveis à prestação de cuidados de enfermagem especializados de forma a responder às  

necessidades reais dos indivíduos/famílias, com base numa análise da situação sócio-demográfica e de saúde geral.  

A Enfermagem de Reabilitação corresponde a uma necessidade socialmente útil e economicamente sustentada que  

procura responder a vários desafios, nomeadamente prestando cuidados altamente qualificados, centrados na  pessoa 

e na família como um todo, com grande impacto na redução da dependência dos indivíduos, do tempo e  número de 

internamentos dos doentes crónicos, acelerando o processo de reinserção familiar, profissional e social,  melhorando a 

qualidade de vida do utente, aumentando a estabilidade e a qualidade da relação familiar nos seus  contextos de vida. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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ENFERMAGEM DE SAÚDE INFANTIL E PEDIATRIA 

O Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria procura responder  

às necessidades formativas dos enfermeiros, orientando a sua atuação para a avaliação e promoção do  

desenvolvimento da criança e do jovem; a gestão do bem-estar da criança; a deteção precoce e encaminhamento  

de situações que possam afetar negativamente a vida ou qualidade de vida; a promoção da autoestima do  

adolescente e a sua progressiva responsabilização pelas escolhas relativas à saúde; a antecipação de respostas a  

situações de emergência; a avaliação da família e resposta às suas necessidades. O curso pretende preparar os  

enfermeiros nos domínios científico, técnico, humano, cultural, de investigação, de gestão e supervisão de  

cuidados e da formação em contexto de trabalho. Este percurso formativo deve igualmente contribuir para o  

incremento de uma prática clínica baseada na evidência científica, numa melhoria da qualidade dos cuidados  

especializados, num processo de melhoria contínua da saúde da criança/jovem e família. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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ENFERMAGEM COMUNITÁRIA 

O Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária tem como objetivo preparar  

enfermeiros com competências em saúde familiar e comunitária, dirigida a indivíduos, grupos e comunidades,  

numa perspetiva de intervenção primária, secundária e terciária, traduzida em ganhos na saúde. 

O Plano de Estudos do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária deve  assegurar 

a qualificação de enfermeiros especializados nos domínios científico, humano, relacional, cultural, de  investigação, 

de gestão e da formação em contexto de trabalho. 

Este percurso formativo deve igualmente, contribuir para o incremento de uma prática clínica baseada na  evidência 

científica, numa perspetiva de melhoria contínua da qualidade dos cuidados especializados, traduzida  por ganhos 

em saúde da população. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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Condições de Candidatura 

1. Ser titular do grau de Licenciado em Enfermagem ou equivalente legal; 

2. Ser detentor do título profissional de Enfermeiro; 

3. Ter pelo menos 2 anos de experiência profissional como Enfermeiro. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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Acupuntura Reabilitação Marketing e Comunicação  

em Saúde 

Enfermagem de  

Saúde Familiar 

Administração e Gestão  

de Serviços de Saúde Enfermagem do 

Trabalho 
Cuidados Paliativos Cuidados Intensivos  

e Emergência 
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ACUPUNTURA 

O Curso de Pós-Graduação em Acupuntura tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento de  

competências dos profissionais de saúde para o exercício da Acupuntura. ALei n.º 71/2013, de 2 de setembro,  

regula o acesso às profissões no âmbito das terapêuticas não convencionais e o seu exercício, onde se integra  a 

Acupuntura. A Portaria n.º 181/2014, de 12 de setembro, prevê a possibilidade da atribuição da cédula  

profissional de Acupuntor, através da avaliação curricular, sendo um dos critérios de apreciação a formação  

específica na área, valorizando os profissionais com formação superior na área da saúde. É neste âmbito, de  

qualificação académica adequada e enquadramento da atividade profissional, que se justifica o desenvolvimento  

de um curso de Pós Graduação em Acupuntura. Assim, este Curso visa dotar os formandos de competências  

previstas no artigo 4º, da Portaria n.º 207-F/2014 de 8 de outubro, agrupando um conjunto de unidades  

curriculares que conferem conhecimentos teóricos e funcionais específicos suficientes para permitir aos  

profissionais de saúde, o exercício adequado da ação terapêutica por aplicação da Acupuntura e terapêuticas  

auxiliares previstas na mesma portaria, numa perspetiva de aproximação ao plano curricular da Licenciatura  

prevista na Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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REABILITAÇÃO 

O Curso de Pós-Graduação em Reabilitação tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento de  

competências dos profissionais de saúde para o trabalho em diferentes áreas de intervenção desde a desportiva à  

domiciliária ou hospitalar. O projeto de desenvolvimento profissional em áreas específicas como a Reabilitação  

permite a aquisição de competências em áreas diferenciadas como o Desporto, as Medicinas Complementares, a  

Saúde Comunitária ou a vertente Hospitalar, nas diferentes fases do ciclo de vida. Este curso está organizado por  

áreas específicas que permitem ao profissional ser ator e autor do seu projeto de desenvolvimento profissional e  

académico, ao seu ritmo, podendo optar por fazer unidades curriculares ou a pós-graduação na íntegra. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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MARKETING E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

O Curso de Pós-Graduação em Marketing e Comunicação na Saúde tem como finalidade preparar os  

profissionais de saúde para que entendam os fatores chave da tomada de decisões em marketing, de modo que  

desenvolvam e implementem com êxito boas práticas de marketing estratégico e operacional. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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ENFERMAGEM DE SAÚDE FAMILIAR 

Atualmente a especialização e a gestão da formação constituem medidas prioritárias e congruentes com o  

desenvolvimento da formação profissional. A finalidade do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem de Saúde  

Familiar proporcionar formação específica para o desenvolvimento de competências específicas em Enfermagem  

de Saúde Familiar para o trabalho em Cuidados de Saúde Diferenciados e Primários, nomeadamente os que  

trabalham em Unidades de Saúde Familiar e Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados. Convergindo  para 

a redução dos custos com os cuidados de saúde, através de uma intervenção especializada nesta área do  

conhecimento. Este ensino tem como finalidade desenvolver competências alusivas e específicas. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

O Curso de Pós-Graduação em Administração e Gestão de Serviços de Saúde tem como finalidade  

assegurar uma qualificação de alto nível dos profissionais de saúde com vista ao desenvolvimento  

sustentado das Instituições bem como na garantia da qualidade dos serviços que presta á população.  

O curso pretende responder a uma necessidade formativa que promova oportunidades para  aprofundar 

conhecimentos, construir saberes, inovar e desenvolver competências específicas para  facilitar o 

processo de tomada de decisão daqueles que têm essa responsabilidade. 

Um processo de melhoria contínua da função de gestão das organizações de saúde. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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ENFERMAGEM DO TRABALHO 

No contexto atual das políticas de saúde emanadas pelas diretivas da OMS, onde se discutem as competências  

dos enfermeiros nas mais variadas áreas, torna-se imperativo projetar a Enfermagem do Trabalho, no âmbito  dos 

programas de Saúde Ocupacional. O Curso de Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho destina-se a  dar 

cumprimento à lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro, que procede à segunda alteração ao regime jurídico da  promoção 

da segurança e saúde no trabalho, aprovado pela Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, que  estabelece o regime 

jurídico da promoção da saúde e segurança do trabalho, bem como a orientação n.º  009/2014 da Direção Geral 

de Saúde, que permite o reconhecimento da habilitação e a autorização transitória  para o exercício de 

Enfermagem do Trabalho. Com a realização deste curso pretendemos contribuir para o  desenvolvimento 

sustentável, aumento da competitividade, melhoria da produtividade das organizações e  empresas, segurança 

dos postos de trabalho e consolidação de uma cultura de prevenção de riscos  profissionais, convergindo para a 

redução dos custos com os cuidados de saúde. 
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CUIDADOS PALIATIVOS 

De uma forma geral, pode-se dizer que os cuidados paliativos constituem-se dentro de quatro dimensões  

fundamentais e inter-relacionadas que passam pelo controlo sintomático, o trabalho multidisciplinar, o apoio à  

família ou pessoas significativas e uma comunicação sustentada entre os profissionais e o referido foco de  

atenção, doente/família. Tendo em especial atenção o desenvolvimento e impacto da prestação de cuidados de  

saúde a populações cuja longevidade tem vindo a aumentar, urge clarificar a necessidade de formação avançada  

no seio dos cuidados continuados e paliativos. O pragmatismo da legislação em vigor refere a preparação sólida  

e diferenciada dos vários grupos profissionais que estão presentes na gestão e prática destes cuidados. 

Muitas instituições e associações recomendam o acompanhamento do progresso dos estudos dos 

profissionais que exercem funções nas áreas de cuidados paliativos, quer na formação graduada, pós- graduada  

ou especializada. 
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CUIDADOS INTENSIVOS E EMERGÊNCIA 

O Curso de Pós-Graduação em Cuidados Intensivos e Emergência tem como finalidade contribuir para o  

desenvolvimento de competências dos profissionais de saúde para o trabalho com o doente em estado crítico.  

Pretende-se que os profissionais de saúde a atuar em cenários de Cuidados Intensivos e Emergências  adquiram, 

conhecimentos, habilidades técnicas, intelectuais, interpessoais, para prever, interpretar, intervir e  avaliar as 

respostas humanas, de forma rápida e eficiente, nos processos complexos de doença critica e/ou  falência 

orgânica. Gerir competências profissionais, inserido em equipas multidisciplinares, tornando o seu cuidar  mais 

seguro e autónomo em condições stressantes como o limiar entre a vida e a morte. 

http://www.esenfcvpoa.eu/


www.esenfcvpoa.eu 

>>Cursos de Aprendizagem ao Longo da Vida 
Pág. Inicial 

Conteúdos 

APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 

Formação que engloba todos os processos formativos organizados e institucionalizados subsequentes à  

formação profissional inicial com vista a permitir uma adaptação às transformações tecnológicas e  

técnicas, favorecer a promoção social dos indivíduos, bem como permitir a sua contribuição para o  

desenvolvimento cultural, económico e social. 

Consideramos Aprendizagem ao Longo da Vida a qualificação de todos os colaboradores (docentes e 

não docentes) através da participação em programas de formação permanente e formação em serviço  

visando a actualização dos colaboradores, criando condições para a promoção e progressão, tendo em  

vista a melhoria contínua. 

Este Gabinete desenvolve formação para os colaboradores internos e para o exterior na área da  Saúde 

em geral e especialmente na área de Enfermagem. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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Os Serviços Administrativos desenvolvem atividades nos seguintes domínios: 

SERVIÇOS ACADÉMICOS 
Horário: 09:00 – 18:00 

Colaboradores:  Alexandra Brandão, Marco Pereira 

E-mail: secretaria@esenfcvpoa.eu ; ingresso@esenfcvpoa.eu ; 

CONTABILIDADE, TESOURARIA E 
APROVISIONAMENTO 
Horário: 09:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 

Colaboradora: Vera Tavares 

E-mail: contab@esenfcvpoa.eu 

APOIO GERAL, ARQUIVO E REPROGRAFIA 
Horário: 8:30 – 22:30 

Colaboradores:  Vitor Silva 

E-mail: sagar@esenfcvpoa.eu 

SECRETARIADO PEDAGÓGICO 
Horário: 9:00 – 12:30 | 13:30 – 18:00 

Colaboradora: Patrícia Santos 

E-mail: secretariado@esenfcvpoa.eu 

SERVIÇOS TÉCNICOS E INFORMÁTICOS 
Colaboradora: Oleksandr Hachynskyy 

E-mail: informatica@esenfcvpoa.eu 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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O Serviço de Documentação, Informação e Biblioteca (SDIB) da Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de  

Azeméis, (ESEnfCVPOA) tem como objetivo, disponibilizar informação de carácter científico e técnico em diferentes suportes, de forma a  

possibilitar uma melhoria no acesso à informação e ao conhecimento, por parte dos seus utilizadores. 

O SDIB está organizado de modo a assegurar, com padrões de qualidade e pertinência, a informação necessária aos trabalhos académicos e 

apoiar através da pesquisa bibliográfica, as teses de mestrado e doutoramento e a investigação nas áreas científica lecionadas na Escola e  

outras atividades. 

Colaboradora: Manuela Castro  
E-mail: sdib@esenfcvpoa.eu 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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O Gabinete de Apoio ao Estudante tem como principais objetivos: 

1. Promover a integração e adaptação dos novos estudantes; 

2. Facilitar o desenvolvimento psicossocial e o bem-estar dos estudantes; 

3. Apoiar o processo de integração profissional; 

4. Dinamizar a interação entre a ESEnfCVPOA e a comunidade  

(estabelecimentos de ensino, potenciais entidades empregadoras, etc.) 

5. Avaliação e investigação 

Com a intenção de cumprir estes objetivos, o Gabinete de Apoio  

ao Estudante disponibiliza os seguintes serviços: 

Consulta Psicológica  

Orientação Vocacional 

Mediação com Entidades Empregadoras  

Preparação para a Vida Ativa 

Avaliação de Necessidades, da Satisfação e da Empregabilidade 

 

Coordenador: Prof. Doutora Ana Torres  
E-mail: anatorres@esenfcvpoa.eu 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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O Gabinete de Investigação e Desenvolvimento (GID) foi criado, em Dezembro de 2010, pela Escola Superior de  

Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis, com a finalidade de desenvolver a investigação  

no domínio da enfermagem e concretizar a realização de projetos de investigação e atividades destinadas a  

contribuir para a promoção do conhecimento científico em enfermagem, privilegiando as áreas da Saúde e da  

Educação. 

 

Objetivos do GID 

a) Desenvolver atividades de investigação nos vários domínios com particular ênfase na investigação aplicada; 

b) Promover a cooperação e intercâmbio com outras unidades ou centros de investigação, nacionais e internacionais; 

c) Motivar a formação avançada dos membros do gabinete; 

d) Desenvolver projetos de Investigação & Desenvolvimento em parceria com outras organizações; 

e) Promover a realização e organização de eventos científicos de âmbito nacional e internacional; 

f) Elaborar estudos e trabalhos orientados para as necessidades das populações; 

g) Promover a articulação entre os sistemas de ensino e de investigação, numa perspetiva de inovação e mudança; 

h) Divulgar os resultados dos estudos de investigação. 

Coordenador: Prof. Doutora Ana Torres  
E-mail: investigacao@esenfcvpoa.eu 
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O Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional (GMCI) da ESEnfCVPOA assegura a execução dos atos que no âmbito da gestão de 

mobilidade se articulam com a Agência Nacional Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida (AN PROALV), nos domínios da 

Educação, Formação, Ensino Superior e Erasmus+. 

 

Funções: 

• Divulgar, apoiar e implementar iniciativas que promovam a mobilidade e a cooperação internacional, ações de intercâmbio e cooperação  

no âmbito do ensino, educação, formação; 

• Pesquisar, recolher e tratar informação sobre programas e iniciativas de mobilidade académica, financiamento e procedimentos às 

candidaturas; 

• Estabelecer contactos com Instituições de Ensino Superior/Empresas nacionais e estrangeiros; 

• Apoiar, implementar e acompanhar a mobilidade de estudantes, docentes e não docentes nacionais e estrangeiros; 

• Estabelecer a ligação e informação com Instituições de Ensino Superior, empresas e redes internacionais parceiras; 

• Promover as parcerias existentes e incentivar o estabelecimento de novos acordos de cooperação com Instituições de Ensino Superior  

da União Europeia. 

• Estabelecer o acompanhamento no processo de reconhecimento académico, atribuições de classificações, equivalências a nível de  

Ensino das Instituições da União Europeia; 

• Promover e divulgar mecanismos de avaliação de experiências junto da comunidade académica, que contribuam para o desenvolvimento  

de boas práticas da ESEnfCVPOA a nível nacional e internacional. 

 

 
Coordenador Institucional CVP: Prof.ª Fernanda Príncipe  
E-mail:  fernandaprincipe@esenfcvpoa.eu 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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A Escola desde a sua criação considera como pilar fundamental, de desenvolvimento estratégico e sustentado, a garantia da Qualidade no Ensino  

Superior em Enfermagem. Em Novembro de 2004 recebeu certificação pela APCER, NP EN ISO 9001:2000, sendo uma das primeiras instituições de  

Ensino Superior a implementar um Sistema de Gestão da Qualidade no âmbito do Ensino Superior da Enfermagem e Formação Contínua. 

O Gabinete de Qualidade e Auditoria tem como principais competências no domínio da qualidade: 

• coordena e dinamiza as atividades de manutenção e de melhoria continua; 

• propõe a criação e ou a revisão de processos de prestação de serviços, processos de gestão e suporte, metodologias e procedimentos; 

• analisa os dados relativos ao desempenho da instituição, satisfação dos colaboradores e clientes; 

• prepara e gere a execução do programa de auditorias e resultados. 

Composição 

O gabinete da qualidade e auditoria é composto por dois docentes sendo um deles o diretor da qualidade e o outro representante dos docentes, por  

um representante do pessoal não docente e por um representante dos estudantes, todos nomeados pelo conselho de direção exceto o estudante  que 

é indicado pela associação académica. 

Diretor da Qualidade: Fernanda Príncipe  

Docente: António Ferreira 

Não-Docentes: Alexandra Brandão;   

Estudante: Designado pela Associação Académica  

E-mail: qualidadesecvpoa@gmail.com 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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Conteúdos >> Localização 

Coordenadas GPS: 40º 50′ 12.87”N, 8º 28′ 20.49”W 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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Chega-se à cidade de Oliveira de Azeméis através da A1, nós de Estarreja e da  

Feira, consoante se vem de Sul ou de Norte respetivamente. Para além da A1, que  

atravessa o território concelhio, outras vias permitem o acesso fácil ao concelho,  tais 

como a A25, a A29, a A32, o IC2 e a EN224. 

 

A nível ferroviário, está em funcionamento a linha do Vale do Vouga que estabelece  

ligação com a linha do Norte em Espinho, podendo-se daí prosseguir para o Porto,  

Aveiro, Coimbra, Lisboa, etc. Existem ligações regulares de autocarro para o Porto,  

Aveiro e Coimbra, bem como outras de âmbito mais restrito, a nível local e regional. 

http://www.esenfcvpoa.eu/
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Rua da Cruz Vermelha –  

Cidacos - Apartado 1002  

3720-126 Oliveira de Azeméis 

 
 

Tel.: +351 256 661 430 

Fax: +351 256 661 439 

Telm.: +351 916 603 624 

secretaria@esenfcvpoa.eu  

ingresso@esenfcvpoa.eu 
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