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0 – INTRODUÇÃO 
 
De acordo com RJIES Artigo 159º as instituições de ensino superior aprovam e fazem 

publicar um relatório anual consolidado sobre as suas atividades, acompanhado dos 

pareceres e deliberações dos órgãos competentes, dando conta, designadamente do 

grau de cumprimento do plano estratégico. 

O ano letivo 2014/2015 foi marcado pela candidatura e aprovação do primeiro 

Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica, nesta instituição e na Região Autónoma 

da Madeira; pela contratação de docentes e não docentes, com doutoramento e 

formação superior respetivamente, que veio enriquecer o quadro de pessoal da Escola 

e pelo aumento da oferta formativa (Cursos de Pós-licenciatura de Especialização em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica, Saúde Comunitária e Reabilitação, e ainda, a Pós-

graduação em Viabilidade Tecidular e o Curso de Inglês Técnico). 

Durante o ano letivo a Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny (ESESJC), 

desenvolveu adaptações no Sistema Interno de Garantia da Qualidade de acordo com 

os referenciais da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), 

também suportadas nas orientações resultantes das auditorias externas 

principalmente nas orientações de melhoria indicadas pela A3ES.  

Neste relatório far-se-á uma apreciação geral da concretização do plano estratégico 

2012-2016 e das atividades desenvolvidas no ano letivo 2014/2015, tendo como 

referência os diferentes relatórios elaborados pelos órgãos, gabinetes e serviços; 

análise e comentário dos objetivos definidos; gestão administrativa e financeira; 

evolução da situação patrimonial e financeira e sustentabilidade da instituição; 

recursos humanos; ciclos de estudos ministrados; oferta de formação e diplomas 

conferidos; empregabilidade dos seus diplomados; internacionalização da instituição e 

o número de estudantes estrangeiros; prestação de serviços à comunidade e parcerias 

estabelecidas; avaliação interna e externa da instituição e, por fim, os pontos fortes e 

fracos identificados, e o plano de melhoria para 2016/2017.  
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1 – GRAU DE CUMPRIMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO E PLANO ANUAL 

O Plano Estratégico para 2012/2016 da Escola Superior de Enfermagem de São José de 

Cluny (ESESJC) entrou na fase final da sua concretização. Neste quadriénio, a ESESJC 

fez alterações estruturantes na sua organização tornando-a mais capaz de dar resposta 

à Missão e aos desafios do mundo atual, montou o Sistema Interno de Garantia da 

Qualidade, adquiriu uma certificação por uma empresa internacional de acordo com a 

norma ISO 9001, adaptou o mesmo sistema aos referenciais da A3ES e obteve a 

certificação por esta entidade, de forma provisória, por um ano.  

1.1 – REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DEFINIDOS 

Na área da Formação, Eixo 1, foi concretizada a resposta ao primeiro objetivo 

operativo, Sistematizar e melhorar processos de ensino/aprendizagem e de suporte, 

com a implementação do SIGQ, respondendo aos procedimentos e instruções de 

trabalho específicas instituídas, foram implementadas as ações planeadas na avaliação 

da organização, dinâmica e funcionamento do Ano Curricular, bem como, o 

acompanhamento e monitorização pelo Conselho Pedagógico do processo de 

avaliação das UCs e dos cursos. Durante este ano letivo todo o processo de avaliação 

das unidades curriculares decorreu no portal corporativo, desde os inquéritos aos 

estudantes e docentes, os relatórios do delegado e do regente até ao relatório do 

coordenador de curso.  Com os resultados que o portal fornece de todo o processo de 

avaliação das unidades curriculares, já foi possível o planeamento de melhorias dos 

processos de ensino/aprendizagem de forma sistematizada.  

O segundo objetivo, Promover o enfoque prático das formações, foi concretizado 

pondo em prática a utilização de problemáticas da prática clínica, a utilização dos 

resultados de estudos de investigação e a prática da realização de seminários 

evidenciando a experiência prática na ilustração da componente teórica.  

Para o terceiro objetivo, Adequar a oferta formativa às necessidades do 

mercado/Dinamizar a formação ao longo da vida, dentro das atividades planeadas e 

de acordo com as necessidades formativas dos enfermeiros da prática, expressa pelos 
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próprios e pelas entidades empregadoras, a ESESJC abriu o 1º Curso de 2º ciclo, o 

Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica, em setembro de 2015 e, no ano letivo 

em apreço, lecionou 3 cursos de Pós-Licenciatura em Enfermagem de Médico-

Cirúrgica, Enfermagem Comunitária e Enfermagem de Reabilitação. Deu início, 

também, à Pós-Graduação em Cuidar para a Viabilidade Tecidular. Com o objetivo de 

aumentar a sua oferta formativa, e de acordo com as solicitações, a ESESJC submeteu à 

A3ES, em setembro de 2015, o pedido de creditação de mais um Mestrado em 

Enfermagem com vários ramos.  

Dando resposta ao estudo prospetivo dos perfis profissionais para o reforço da 

competitividade e produtividade da economia regional (2014/2020) da Secretaria 

Regional da Educação e Recursos Humanos – Direcção Regional de Qualificação 

Profissional, a ESESJC desenvolveu esforços durante o ano letivo de 2014/2015, no 

sentido de ver aprovada a sua candidatura à lecionação de Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TESP).  

No Eixo 2, Investigação, Desenvolvimento e Inovação, os objetivos preconizados, 

visavam Garantir as condições de funcionamento do Gabinete de Investigação 

Desenvolvimento, Apoiar a divulgação da produção científica e Promover a Formação 

na área da Investigação. Em relação à concretização destes objetivos não foi, ainda, 

possível a concretização da candidatura a projetos de financiamento a nível nacional e 

internacional.  

Durante o ano em curso procurou-se organizar toda a atividade cientifica da 

instituição, registando e monitorizando as atividades desenvolvidas. Iniciaram-se 

parcerias no âmbito da Investigação e negociações no sentido de estabelecer novas 

parcerias com Instituições de Ensino e com Unidades de Investigação a nível 

internacional.  

Ao longo do ano letivo 2014/2015 foram desenvolvidos esforços no sentido da 

divulgação científica dos resultados de investigação, em conferências nacionais e 
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internacionais, tendo, de uma forma geral, aumentado a produção e a publicação em 

revistas com peer-review, tendo-se ultrapassado as metas em todos os indicadores.   

Quanto à facilitação da utilização de recursos materiais necessários ao funcionamento 

do Gabinete de Investigação e Desenvolvimento de Enfermagem Cluny (GIDEC); a 

instituição prevê um maior apoio que será contemplado no próximo plano estratégico, 

assim como, promover o desenvolvimento de uma Conferência de Investigação bienal e 

a criação de Cursos de Formação em Investigação Avançada, para docentes e outros 

investigadores.  

Podemos concluir que, dada a dimensão da instituição e as melhorias a que se propôs, 

o número de projetos, em desenvolvimento pelos docentes, atingiram um valor 

altamente satisfatório, assim como as parcerias internacionais conseguidas. 

Consideramos ser importante continuar a investir na participação em conferências 

internacionais, em comunicações e publicações, e na organização de conferências 

organizadas pela instituição. Consideramos, também, que a instituição tem de 

continuar a apostar em estratégias que permitam aos docentes a dedicação de mais 

tempo para a investigação.  

Está em curso um processo sistematizado de monitorização de toda a atividade 

científica institucional, cuja concretização e formalização consiste numa ação de 

melhoria em curso. 

Prevê-se a definição de metas para cada uma das seguintes tipologias de publicações: 

artigos publicados em revistas científicas (nacionais/internacionais; indexadas/não 

indexadas; sem impacto/ com impacto), atas e outros produtos resultantes de 

conferências, posters, livros e capítulos de livros, monografias, dissertações/relatórios 

de mestrado e teses de doutoramento. 
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Eixo 3, Estudantes 

O Gabinete do Estudante (GE) da ESESJC, conseguiu sistematizar o apoio que vinha a 

prestar aos estudantes, promovendo a saúde e o bem-estar, o sucesso académico 

individual e coletivo, apoiando na área social e promovendo o caráter humanista e 

solidário do estudante. Durante o ano letivo pautou-se por um maior investimento na 

monitorização, elaboração de procedimentos e documentação relativos ao 

funcionamento do Gabinete, assim como, foram também elaboradas algumas 

propostas de apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais.  

No âmbito da Saúde e Bem-estar o Gabinete do Estudante continua a desenvolver o 

estudo sobre os “Estilos de Vida dos Estudantes do Ensino Superior”, considerando que 

este poderá ser um ponto de partida para uma comunidade académica mais saudável, 

tendo sido desenvolvidas atividades de rastreios de saúde, dinâmicas de grupo com 

estudantes de 1º e 2º anos e ainda a comemoração de dias alusivos à saúde no 

contexto escolar.    

Foram desenvolvidas atividades no sentido de dar a conhecer o Gabinete do Estudante 

e o seu âmbito de intervenção numa sessão de informação e esclarecimento com a 

turma do 1º ano e com a participação dos estudantes num dos estudos em 

desenvolvimento. Os elementos do GE consideram estas iniciativas, contributos 

importantes para a facilitação da aproximação e aumento da confiança nesta 

estrutura. 

Os nossos estudantes participaram, de forma voluntária, em diferentes atividades na 

comunidade regional, em grupos de promoção e rastreios de saúde e em grupos 

comunitários de apoio à população com vulnerabilidade acrescida. No que respeita ao 

voluntariado para campanhas de recolha de alimentos podemos dizer que embora se 

tenha verificado um envolvimento considerável, a adesão dos estudantes tem vindo a 

decrescer.   

O apoio aos diplomados tem sido concretizado através do Gabinete do Observatório e 

estes têm, também, contribuído para a melhoria contínua do ensino da nossa 
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instituição respondendo a inquéritos de satisfação. Têm sido promovidas atividades de 

divulgação das saídas profissionais, com empresas estrangeiras da especialidade duas 

vezes por ano, e foi promovida uma conferência sobre empreendedorismo.   

A equipa de trabalho, que integra o Gabinete do Observatório, foi reforçada com a 

colaboração de uma diplomada a trabalhar no Reino Unido, contribuindo para a 

proximidade aos diplomados, a trabalhar no estrangeiro, e de um diplomado recém-

licenciado como elemento “elo” de ligação com outros recém-formados. 

No que respeita à qualificação do Pessoal Docente e não Docente, Eixo 4, foram 

desenvolvidas diferentes estratégias no sentido da resposta aos objetivos operativos: 

Promover mecanismos facilitadores da qualificação do pessoal docente; Aumentar as 

competências do pessoal não docente e a sua adequação à evolução do perfil funcional 

e Promover ações conducentes à motivação e integração na cultura da ESESJC.  

À semelhança do ano anterior, o apoio monetário para a formação não se revelou 

suficiente para as necessidades sentidas, no entanto, sempre que foi solicitado, todos 

os funcionários, docentes e não docentes tiveram dispensa para formação de interesse 

para as duas partes. No sentido de promover mais rapidamente a formação académica 

dos seus docentes, foi dada continuidade à licença de seis meses, a 100%, para a 

concretização de doutoramento, aos docentes que ainda não tinham usufruído da 

mesma.  

Uma outra preocupação do Conselho de Direção foi a contratação de docentes e não 

docentes, com doutoramento e formação superior, respetivamente, que vieram 

enriquecer o quadro de pessoal da nossa instituição, dando assim resposta às 

necessidades de garantia da oferta formativa que a escola tem em curso e que 

pretende vir a desenvolver.   

Neste momento, com a reestruturação do serviço de Recursos Humanos, a ESESJC 

conta com mecanismos apropriados para assegurar o recrutamento, a gestão, a 

formação e avaliação do pessoal docente e não docente, com qualificação e 

competência. Os processos dos funcionários encontram-se em constante atualização, 
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com monitorização, em documentos próprios, das ausências dos funcionários por 

agendamento de férias ou por saídas relacionadas com congressos, seminários e 

conferências. Reorganizou-se o registo de escalões, de faltas e licenças.  

Atualizaram-se os procedimentos de contratação, os processos individuais dos 

funcionários, o Mapa de Pessoal, bem como um Mapa de Férias. Tem vindo a ser 

evidente a importância dos dados constantes neste serviço para a realização de 

relatórios, dada a sua relevância para o processo. Todo o fluxo de informação essencial 

para o bom funcionamento do serviço de Recursos Humanos foi reestruturado durante 

o ano letivo 2014/2015.  

Pessoal Docente 

Encontra-se a decorrer o processo de avaliação dos docentes que inclui a avaliação 

curricular do último triénio de acordo com o regulamento de avaliação instituído.  

A percentagem de docentes que frequentaram ações de formação e a média de dias 

de dispensa de serviço para formação, foi abaixo do esperado. No entanto, as 

dispensas de formação para doutoramento foram conseguidas de acordo com o 

planeado. Os primeiros resultados devem-se ao facto de alguns docentes terem ficado 

com sobrecarga de trabalho para que os colegas pudessem usufruir da dispensa de 6 

meses para desenvolverem os trabalhos de doutoramento.  

Foi feito um esforço de novas contratações aumentando a percentagem de pessoal 

docente doutorado da carreira em tempo integral e tempo parcial aproximando-se, 

assim, do valor da meta do indicador. A percentagem de docentes especialistas já 

superou o desejado. Os rácios estudante/docente doutorado e estudante docente 

especialista mostram valores aceitáveis. 

Não houve apresentação ao corpo docente, das experiências desenvolvidas da 

participação dos docentes em formações ou saída em mobilidade, prática que se torna 

aconselhável.  
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Pessoal não Docente 

Com as novas contratações o número de funcionários não docentes com formação 

superior aumentou aproximando-se da meta definida para o ano letivo 2014/2015. As 

participações em ações de formação ficaram abaixo do esperado, sendo desejável a 

compensação do tempo de formação no próximo ano letivo.  

100% dos funcionários não docentes tiveram uma avaliação do desempenho igual ou 

superior a BOM. 

No Eixo 5 Organização, Gestão, Avaliação e Qualidade, considera-se que foram 

concretizados os objetivos estratégicos:  

Concretizar o Plano Estratégico; Promover uma gestão de proximidade participativa, 

transparente e com critérios de qualidade; Melhorar a comunicação interna. Estes 

objetivos foram conseguidos estando em desenvolvimento um novo plano estratégico 

para os próximos 4 anos. Houve uma aposta numa gestão de proximidade com a 

redistribuição de serviços e responsabilidades permitindo um acompanhamento das 

atividades em desenvolvimento, através reuniões formais e periódicas com os 

diferentes responsáveis. Facilitou-se, assim, a eficácia da comunicação, embora ainda 

se encontre algumas fragilidades, que passam essencialmente pelo cumprimento dos 

prazos de apresentação de resultados através dos relatórios anuais. Melhoria que se 

pretende concretizar no ano letivo 2015/2016.  

Desenvolver o sistema de Gestão e processos e Procurar fontes alternativas de 

financiamento. Foram tomadas medidas de fundo importantes, na sequência da 

certificação do SIGQ seguindo os referenciais da A3ES, salientando-se a restruturação 

total dos Recursos Humanos, a reorganização do Gabinete de Investigação, do 

Gabinete da Comunidade e dos serviços. A instituição desenvolveu uma aposta 

importante e diversificada, na oferta formativa, permitindo-lhe novas fontes de 

financiamento.  
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No que respeita ao Eixo 6, Comunidade, os objetivos operativos foram atingidos na 

sua totalidade: participar em projetos da comunidade; dar visibilidade aos projetos 

desenvolvidos pela ESESJC na comunidade; organizar, apoiar e otimizar a prestação de 

serviços à Comunidade; integrar os projetos de serviço à comunidade na formação 

académica e no desenvolvimento cívico da comunidade educativa.  

No domínio do seu relacionamento com o exterior a ESESJC evidencia, hoje, uma 

importante dinâmica na colaboração interinstitucional e com a comunidade, que 

integra a prestação de serviços e a inclusão de projetos em parceria contribuindo, 

assim, para o desenvolvimento regional, nacional e, até, internacional.  

Tem organizado e realizado conferências, seminários e outros encontros, mantendo 

uma conexão com a sociedade e comunidade científica através da formação avançada.  

Disponibiliza um considerável número de cursos de especialização e pós-graduação em 

enfermagem, dando resposta às necessidades de atualização técnico/cientifica dos 

enfermeiros da região e do país.  

A ESESJC tem investido na Educação para a Saúde a grupos e pessoas de risco, com 

parcerias comunitárias, como por exemplo a parceria com a Unidade Operacional de 

Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD). Tem 

providenciado uma articulação consistente entre o desenvolvimento das UCs e a 

prestação de serviços à comunidade. Evidencia-se, neste âmbito, o envolvimento dos 

estudantes e docentes em distintos projetos sociais, como por exemplo o projeto: 

#VIBES4U NO DRUGS, onde existe uma aposta nos contextos recreativos, com 

contributos significativos para a promoção da saúde comunitária.  

A ESESJC promoveu a organização, monotorização e avaliação das atividades 

desenvolvidas no âmbito dos projetos e parcerias existentes, no sentido de dar 

resposta à sua responsabilidade a nível da melhoria contínua da qualidade. No 

entanto, algumas das atividades planeadas e consideradas de boas práticas, 

necessitam ser melhor consolidadas. 
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No Eixo 7, Mobilidade, os objetivos estratégicos planeados para o quatriénio e 

conseguidos foram: incrementar as oportunidades de mobilidade dos seus docentes e 

estudantes a nível nacional; incrementar as oportunidades de mobilidade dos seus 

docentes e estudantes a nível internacional. Para a sua consecução, desenvolveram-se 

vários protocolos com entidades estrangeiras, internacionalização da instituição e 

mobilidade. 

A internacionalização é percebida como um eixo estratégico de cariz transversal (a 

figurar de forma independente no próximo plano estratégico institucional) e não só 

ligada à mobilidade. Com esta perspetiva, pretendeu-se que a internacionalização 

fosse dinamizada através de vários gabinetes, desde o dedicado à mobilidade, à 

investigação e à comunidade, além das atividades relacionadas com o ensino 

aprendizagem. Estas atividades são reportadas em diferentes relatórios, compiladas 

pelo Gabinete de Estatística e analisadas pelo Gabinete da Qualidade da ESESJC, 

verificando-se um modesto, mas real crescimento. 

No que respeita à Mobilidade a ESESJC realizou em julho de 2015 um protocolo com 

ESN-Erasmus Student Network com o objetivo de melhorar a integração dos 

estudantes em programas de ERASMUS, cuja sede funciona na nossa instituição.  

A internacionalização, associada à investigação, constituiu um desafio que a instituição 

reconheceu também como prioritário. Neste âmbito, o desenvolvimento de atividades 

científica de cariz internacional tornou-se mais evidente, nomeadamente, através de 

participações e apresentações em congressos internacionais, publicações em revistas 

de âmbito internacional, início de um projeto de investigação em parceria com uma 

instituição estrangeira, organização de reuniões de trabalho e discussão sobre 

investigação com investigadores internacionais. 
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2 – EFICIÊNCIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

Em termos contabilísticos, a Escola Superior de Enfermagem de S. José de Cluny, como 

entidade contabilística sujeita ao POC-E, tem uma organização baseada em 

contabilidade orçamental e patrimonial. 

O desenvolvimento da atividade da ESESJC em 2015 foi fortemente condicionada pela 

conjuntura desfavorável vivida em Portugal e na Região Autónoma da Madeira. No 

entanto, a gestão administrativa e financeira da ESESJC, desenvolveu a sua atividade 

de forma regular durante o ano letivo 2014/2015, apesar da continuidade da 

“conjuntura” económica adversa.  

Foram preenchidas as vagas instituídas aos cursos que decorreram neste ano letivo, 

não colocando em causa a sua viabilidade. A ESESJC teve o apoio do Governo Regional 

da Região Autónoma da Madeira (RAM), através da Secretaria Regional da Saúde, com 

um contrato programa que representou cerca de 36,94% do total dos rendimentos, 

representando menos 26,1% do esperado.  

Os resultados financeiros apresentados, devem-se em grande parte às medidas 

tomadas pela Direção, permitindo garantir a sustentabilidade da sua atividade num 

contexto de alguma pressão externa e interna. O rigor e esforço contínuo, na procura 

da máxima eficiência na gestão dos recursos humanos e materiais disponíveis, com 

esforço dos docentes, funcionários e discentes, na contenção dos gastos e 

rentabilização dos recursos.  

Foi necessário recorrer a novas contratações no sentido de tornar a instituição com 

Recursos Humanos capazes de responder às exigências da oferta formativa, a que a 

ESESJC se propôs para o ano em análise e para os anos seguintes, com recurso a 

docentes doutorados e a funcionários não docentes com formação superior, 

licenciatura e mestrado. As saídas previstas para aposentação vieram compensar 

financeiramente estes novos encargos, apresentando impacto nos resultados de um 

aumento de 1,12%. Estima-se que, no ano 2016, os custos com o pessoal sejam ainda 

menores.      
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A Direção procurou também, rentabilizar os seus Recursos Humanos, promovendo a 

mobilidade de pessoal entre serviços, e incentivando a formação.  

 

3 – EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA E SUSTENTABILIDADE DA 

INSTITUIÇÃO 

A sustentabilidade da Instituição tem sido conseguida através do pagamento das 

propinas e do apoio do Governo Regional da RAM, bem como, do envolvimento e 

empenho dos seus funcionários. A sustentabilidade da Instituição está a ser 

conseguida, com a realização de novos cursos, permitindo a captação de novos 

estudantes. Para além das Pós-licenciaturas (3), da Pós-graduação e do Mestrado que 

teve início em outubro de 2015, a ESESJC submeteu à acreditação mais um curso de 

Mestrado em Enfermagem com vários ramos.  

A ESESJC tem desenvolvido dinâmicas de divulgação dos seus cursos junto das 

instituições de ensino secundário, para o Curso de Licenciatura, e junto das entidades 

empregadoras, para os cursos Pós-graduados, com ferramentas de comunicação 

webizadas, com a ajuda dos media e com a realização de eventos, de grande 

abrangência, na comunidade.  

 

Com vista à obtenção de receitas adicionais foram formalizados protocolos de 

colaboração e estão a ser desenvolvidas parcerias com várias entidades, promovendo 

uma rentabilização mais efetiva dos espaços físicos, permitindo, desta forma, o 

desenvolvimento sustentável de outras atividades de formação.   

A Instituição propõe-se alterar os seus estatutos, no sentido de poder ter uma oferta 

formativa mais diversificada e abrangente com cursos na área da saúde. Concorreu 

também a um programa do Fundo Social Europeu, através do IDR, para a construção 

de uma plataforma de e-learning que vise promover a formação ao longo da vida e a 

informação na área da saúde, diminuindo a barreira da distância entre a entidade 

formadora e o cliente.  
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Apesar dos resultados verificados nos últimos dois anos, mesmo considerando a 

diminuição dos fundos próprios a Instituição apresenta uma estrutura financeira 

equilibrada, bom nível de liquidez e boa autonomia financeira, tendo em consideração 

a natureza da sua atividade. A ESESJC tem assegurado a sua viabilidade económica e 

estão criadas as condições para concretizar os objetivos estrategicamente definidos. 

 

4 – MOVIMENTOS DE PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

No ano letivo 2014/2015 a ESESJC dispunha de dezanove (19) docentes em tempo 

integral. São 17 os docentes efetivos no quadro com exclusividade (uma das docentes 

desempenhou o cargo de presidente do Conselho de Direção, continuando a 

desempenhar serviço docente com carga mínima), e 2 docentes contratados a tempo 

certo.  

Todos os docentes estão integrados na carreira de pessoal docente do Ensino Superior 

Politécnico. O quadro 1 em anexo mostra a relação dos Docentes segundo as 

diferentes categorias e formação 

As atividades pedagógicas contaram, ainda, com a presença de vinte e um (21) 

colaboradores externos, a temo parcial, sendo quatro (4) doutores, catorze (14) 

licenciados (12), dois mestres (2) e três (3) com título de especialista em contrato de 

prestação de serviço. 

Atualmente, a ESESJC dispõe de 22,2% de pessoal docente doutorado de carreira e 24% 

doutorados em tempo parcial, sendo estes valores ainda inferiores às metas 

preconizadas (25%). O percentual de docentes especialistas é de 55,6, ligeiramente 

superior à meta estabelecida (50). Acima da meta também ficaram os especialistas em 

tempo parcial perfazendo 16%.   

Tendo em conta os dezanove (19) professores em tempo integral, verificamos que o 

rácio estudante/docente é de 14, ligeiramente acima da meta (13). Em relação ao rácio 

estudante/docente doutorado encontra-se aquém da meta prevista (50) com 66,5. 
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Verifica-se também que, 50% dos docentes de carreira estão integrados em unidades 

de ID, havendo uma evolução positiva relativamente ao ano anterior como mostra o 

(Quadro 1 e 2). 

Quadro 1 – Sub-área Pessoal docente 

 

 

 

 

 

 

Indicador Descrição Escala Meta 

Resultados 

2013/
2014 

2014/
2015 

Docentes 
Doutorados 

% de pessoal docente doutorado 
da carreira 0-100 25 11,8 22,2 

% doutorados em tempo parcial 0-100 25 18,8 24 

Docentes 
especialistas 

% de pessoal docente 
especialistas da carreira 0-100 50 35,3 55,6 

% especialistas em tempo parcial 0-100 10 0 16 

Estudante / 
Docentes 

Rácio  estudante/ docente NA 13 8,4 14 

Rácio  estudante/ docente 
doutorado   NA 50 71,5 66,5 

Rácio estudante/ docente 
especialista  NA 15 23,8 26,6 

Rácios  estudante C. Licenciatura/ 
docente NA 7 6,9 7,4 

Rácio estudante C. Licenciatura/ 
docente doutorado NA 26 59 33,5 

Rácio Estudante C. Licenciatura/ 
docente especialista NA 13 19,7 13,4 

Docentes em 
unidades de 
ID 

% de docentes da carreira 
inserido em unidades de ID NA 25 11,8 50 
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Quadro 2 – Pessoal docente doutorado e/ou especialista (18 docentes) 
 

Qualificação do pessoal docente Nº de docentes % 

Docentes a 
tempo 
integral (18) 

Docentes com doutoramento 4 22,2 

Docentes especialistas 10 55,6 

Docentes licenciados e mestres 4 22,2 

Docentes a 
tempo 
parcial (25) 

Docentes com doutoramento 6 24 

Docentes especialistas 4 16 

Docentes licenciados e mestres 15 60 

 

As aposentações previstas (3) poderão alterar os resultados apresentados e o rácio 

estimado.  

O Conselho de Direção da instituição sofreu alterações a partir do dia 20 de janeiro de 

2015, sendo que se manteve o seu Presidente, e alterando-se os seus vogais. Esses 

cargos foram assumidos por uma docente da instituição e por uma doutora 

aposentada, com entrada na instituição a partir dessa data. 

Através de um Estágio Garantia, programa PROJOVEM, promovido pelo Instituto de 

Emprego da Madeira, a instituição acolheu duas Enfermeiras, sendo que um dos 

estágios se iniciou em janeiro e outro em março de 2015, com previsão de términos no 

ano letivo seguinte. Em outubro de 2014 foi dado por terminado um estágio 

profissional, também de uma Enfermeira, por motivo de desistência, e em dezembro 

do mesmo ano foi emitido um certificado de estágio profissional de outra Enfermeira 

que realizou o programa por completo. 

Nos serviços administrativos e de apoio, também decorreram dois estágios 

profissionais: um de um técnico superior de Biblioteca e Documentação e outro de um 

técnico superior de Gestão. Os estágios terminaram em novembro de 2014 e em 

janeiro de 2015, respetivamente. Foram celebrados contratos a termo resolutivo 

certo, com ambos os estagiários, pelo período de um ano. 

No ano letivo 2014/2015, estiveram dois (2) docentes em licença para formação 

(doutoramento), entre os meses de novembro de 2014 e maio de 2015. Foram 
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concedidos ainda três meses de licença a um (1) docente e dois meses de licença a 

outro (1). Por motivo de ausência de uma docente por doença, foi celebrado um 

contrato a termo certo, entre setembro de 2014 e fevereiro de 2015, com um docente 

licenciado em Enfermagem, tendo sido renovado por igual período até setembro de 

2015. No mês de outubro foi contratado um docente, mestre em Enfermagem, a 

termo certo, pelo período de um ano. Em janeiro de 2015 foi contratado um docente, 

doutor em Enfermagem, por tempo indeterminado. Em março, foi contratado, a 

tempo parcial e pelo período de um ano, uma docente doutorada em Enfermagem, 

uma vez que o Conselho de Direção decidiu abrir um curso de pós-licenciatura de 

especialização em Enfermagem de Reabilitação. 

Um docente cessou funções a partir do dia 31 de outubro de 2014 e outra a partir do 

dia 14 de setembro de 2015, por motivo de aposentação.  

No que concerne ao pessoal não docente, no ano letivo de 2014/2015 a ESESJC contou 

com oito (8) funcionários administrativos e oito (8) auxiliares. Um dos funcionários 

auxiliares solicitou licença sem vencimento, com início em julho de 2015 e, como tal, 

foi colocado um novo funcionário contratado a termo certo a partir de maio de 2015. 

Em fevereiro de 2015 foi celebrado um contrato a termo resolutivo certo com um 

técnico superior de Biblioteca, Arquivo e Museologia em substituição de um 

funcionário que sofreu um Acidente de Trabalho. Em janeiro de 2015 foi ainda 

celebrado um contrato de trabalho em regime de comissão de serviço para o cargo de 

direção de serviços administrativos. 

Um dos funcionários auxiliares aposentou-se a partir de agosto. No final do ano letivo 

a instituição contava com onze (11) funcionários não docentes efetivos e quatro (4) 

contratados. 
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5 – EVOLUÇÃO DAS ADMISSÕES E DA FREQUÊNCIA DOS CICLOS DE ESTUDOS 

MINISTRADOS 

No ano letivo de 2014/2015 o número de vagas disponíveis pela instituição para a 

primeira fase do concurso geral de acesso ao Curso de Licenciatura em Enfermagem 

2015/2016, foi de 30, ocorrendo 33 candidaturas. Foram 30 os colocados. Dos trinta 

colocados, nove (9) anularam a matrícula. Abriu-se uma segunda fase com nove (9) 

vagas, ocorrendo 17 candidaturas. Preenchidas as nove vagas (9), 2 desistiram, 

levando-nos a abrir uma terceira fase para 2 vagas com seis (6) candidaturas. Verificou-

se uma diminuição não significativa do número de candidatos, relativamente ao ano 

anterior, preenchendo-se, no entanto, todas as vagas definidas para o concurso geral 

de acesso e ingresso. 

No mesmo ano letivo ficaram colocados dois estudantes ao abrigo das Provas de 

Avaliação da Capacidade para a Frequência do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

para maiores de 23 Anos, com 8 candidatos. Foi, ainda, colocado um estudantes, 

através de transferência de outras instituições para uma das vagas disponibilizadas. 

Foi, ainda, colocado um estudante na vaga disponibilizada para mudança de curso. O 

Curso de Licenciatura em Enfermagem no 1º ano contempla trinta e cinco (35) 

estudantes matriculados. 

Nos cursos de Pós-Licenciatura do ano letivo 2014/2015 estão matriculados 30 

estudantes em Enfermagem Médico-Cirúrgica de 49 candidatos, 25 de Enfermagem 

Comunitária e 26 de Enfermagem de Reabilitação com 27 candidatos.  

No ano letivo de 2014/2015 o número de vagas disponíveis para a primeira fase do 

concurso geral de acesso ao Curso de Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

2015/2016 foi de trinta (30), com trinta e cinco (35) candidatos e trinta (30) colocados. 

Um dos colocados desistiu permitindo a entrada do primeiro suplente.  

A instituição teve vinte e oito (28) diplomados no ano letivo 2014/2015, concluindo o 

Curso de Licenciatura em Enfermagem.  
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6 – CURSOS E DIPLOMAS CONFERIDOS  

A ESESJC tem envidado todos os esforços no sentido de aumentar a sua oferta 

formativa adequando-a às necessidades de cuidados de Enfermagem da Região 

Autónoma da Madeira e do País. Para o ano letivo em apreço, houve uma maior 

abertura das entidades empregadoras no sentido de facilitar o acesso às formações 

oferecidas pela ESESJC. A decisão da sua realização, passou, também, pelas 

necessidades formativas demonstradas pelas próprias entidades empregadoras.  

Assim, para além do Curso de Licenciatura em Enfermagem, que preencheu as vagas 

estipuladas para o ano 2014/2015, funcionaram, também, os Cursos de Pós-

Licenciaturas em Enfermagem Médico-cirúrgica, Enfermagem Comunitária e 

Enfermagem de Reabilitação, assim como a Pós-Graduação Cuidar para a Viabilidade 

Tecidular.   

 

7 – EMPREGABILIDADE DOS DIPLOMADOS 

Podemos concluir que a empregabilidade dos nossos diplomados é satisfatória na 

conjuntura que atravessamos. Para o Curso de Licenciatura, de 2009/2013, a taxa de 

empregabilidade em 2015 foi de 60,7% (dezoito meses após a conclusão do CLE). Não 

estão incluídos neste relatório os enfermeiros em estágio profissional. Todos os 

diplomados trabalham na área de formação – Enfermagem.  

Aplicado o inquérito aos diplomados do 1º Curso de Pós-graduação em Enfermagem 

Cirúrgica e Peri-Operatória (términus do curso Set. 2013), num universo de 20 

formados, apenas 2 (10%) responderam ao inquérito. Será necessário desenvolvermos 

estratégias que favoreçam uma maior participação na resposta aos inquéritos.  

De acordo com a sua missão, a equipa do Observatório deu parecer positivo à 

proposta feita pelos nossos formados para a criação de uma plataforma e-learning que 

proporcionasse uma oferta formativa acessível a quem trabalha fora da região. Deu 

também o seu parecer favorável a um eventual protocolo com a “Peripatetic Clinical 
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Manager, Barchester Healthcare” onde o Enfermeiro Adério Rocha, nosso antigo 

estudante, tem responsabilidades a nível de gestão no Reino Unido. Este protocolo 

possibilitará a concretização de estágios curriculares e profissionais e a possibilidade 

de emprego. A Direção acarinhou as propostas feitas considerando a sua pertinência e 

viabilidade. Propõe-se, assim, desenvolver esforços para angariar apoios no sentido de 

incrementar a plataforma e-learning e de concretizar o protocolo com a referida 

instituição, por serem mais-valias para a realização dos objetivos institucionais.   

 

8 - INTERNACIONALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E MOBILIDADE  
 
Na nossa instituição a internacionalização passa a ser percebida como um eixo 

estratégico de cariz transversal (a figurar de forma independente no próximo plano 

estratégico institucional). Com esta perspetiva, pretende-se que a internacionalização 

seja dinamizada através de vários gabinetes, desde o dedicado à mobilidade, à 

investigação e à comunidade, além das atividades relacionadas com o ensino 

aprendizagem. Estas atividades serão reportadas em diferentes relatórios, compiladas 

pelo Gabinete de Estatística e analisadas pelo Gabinete da Qualidade da ESESJC, 

verificando-se já, a este nível, um modesto, mas real crescimento. 

No que respeita à Mobilidade a ESESJC realizou em julho de 2015 um protocolo com 

ESN-Erasmus Student Network com o objetivo de melhorar a integração dos 

estudantes em programas de ERASMUS, cuja sede funciona na nossa instituição.  

No ano letivo de 2014/2015 manteve os acordos no âmbito do programa ERASMUS 

descritos no quadro que se segue:  
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Quadro 3 – Universidades e respetivos países com acordos bilaterais celebrados com a ESESJC 

 

Países Espanha Turquia Polónia, Escócia 

U
n

iv
er

si
d

ad
es

 

Universidade Europeia 

de Madrid Dumlupinar 

University 

University of 

Humanities and 

Economics 

Włocławek 

Bangor 

University 

Universidad Católica de 

Valência 

Giresun 

University 

 

---------------------- 

 

------------------- 

Nibrija Universidad Hacettepe 

Universitesi 

 

---------------------- 

 

------------------- 

Universidad Castilla –

La Mancha 

  

---------------------- 

 

----------------- 

 

As atividades de incoming, num total de dezassete (17) mobilidades (9 estudantes e 8 

docentes), decorreram como planeadas, tendo o feedback sido muito positivo, pelas as 

partes envolvidas. 

As atividades de outgoing, num total de 8 mobilidades (5 estudantes, 3 docentes), 

decorreram como planeadas, tendo o feedback sido muito positivo pelas partes 

envolvidas. O programa de mobilidade para 4 estudantes aconteceu em regime do 

desenvolvimento do plano de estudos em Espanha e 1 na Turquia, enquanto os 3 

docentes foram em programa de mobilidade, em regime de treino, 2 a Espanha e 1 à 

Polónia.  

Todos os participantes usufruíram de bolsa a 100%, resultado da aprovação pela 

Agência Nacional da proposta de candidatura efetuada pela ESESJCluny. 

 

9 – TRABALHO NA COMUNIDADE E PARCERIAS ESTABELECIDAS  

No domínio do seu relacionamento com o exterior a ESESJC evidencia, hoje, uma 

importante dinâmica na colaboração interinstitucional e com a comunidade, que 

http://www.wshe.pl/
http://www.wshe.pl/
http://www.wshe.pl/
http://www.wshe.pl/
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integra a prestação de serviços e a inclusão de projetos em parceria contribuindo para 

o desenvolvimento regional, nacional e, até, internacional.  

Tem organizado e realizado conferências, seminários e outros encontros, mantendo 

uma conexão com a sociedade e comunidade científica através da formação avançada. 

Disponibiliza um considerável número de cursos de especialização e pós-graduação em 

enfermagem, dando resposta às necessidades de atualização técnico cientifica dos 

enfermeiros da região e do país.  

Na dimensão dos projetos em extensão a ESESJC tem investido na Educação para a 

Saúde de grupos e pessoas de risco, com parcerias comunitárias que destacamos 

alguns, como o envolvimento no projeto "Ser e Ajudar a Ser" que tem por finalidade a 

promoção da saúde da díade mãe-filho; as intervenções de promoção da saúde na 

população idosa numa parceria com a Fundação Portuguesa de Cardiologia, Delegação 

da Madeira; a parceria com a Unidade Operacional de Intervenção em 

Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD). Tem providenciado uma 

articulação consistente entre o desenvolvimento das UCs e a prestação de serviços à 

comunidade. Evidencia-se, neste âmbito, o envolvimento dos estudantes e docentes 

em distintos projetos sociais como por exemplo o projeto: #VIBES4U NO DRUGS, onde 

existe uma aposta nos contextos recreativos, com contributos significativos para a 

promoção de contextos salutogénicos, zelando e primando pela saúde da comunidade. 

A ESESJC promoveu a organização, monotorização e avaliação das atividades 

desenvolvidas no âmbito dos projetos e parcerias existentes, no sentido de dar 

resposta à sua responsabilidade a nível da melhoria contínua da qualidade. 

 

10 - AUTO-AVALIAÇÃO, AVALIAÇÃO EXTERNA E SEUS RESULTADOS  

A Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny ministrou ao longo de 

2014/2015 o Curso de Licenciatura em Enfermagem, conferindo o grau de Licenciado 

em Enfermagem aos seus Diplomados, conforme registo na Direção Geral de Ensino 

Superior, R/A-Ef52/2012, e acreditação pela Agência de Avaliação e Acreditação do 
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Ensino Superior, CEF/0910/27426. Ministrou também os Cursos de Pós-Licenciatura de 

Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica, de Saúde Comunitária e de 

Reabilitação.  

Em março de 2015, a ESESJC obteve o Certificado de Entidade Formadora nas áreas de 

Educação e Formação (723 Enfermagem; 726 Terapia e Reabilitação; 347 

Enquadramento na Organização/ Empresa).  

Em abril de 2015 a ESESJC viu, também, ser acreditado o Curso de Mestrado em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior, NCE/14/01626, com o registo na Direção Geral de Ensino Superior, CR 

39/2015, em junho do mesmo ano. O primeiro curso abriu em setembro de 2016.  

Durante o ano letivo 2014/2015, a ESESJC desenvolveu adaptações no Sistema Interno 

de Garantia da Qualidade, de acordo com os referenciais da Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior, também suportadas nas orientações resultantes das 

auditorias externas principalmente nas orientações de melhoria indicadas pela A3ES.  

10.1 - RESULTADO DAS AUDITORIAS  

Durante o ano letivo 2014/2015 a ESESJC teve 3 auditorias externas: Auditoria ao SIGQ 

pela A3ES, no sentido de dar resposta ao nosso pedido de certificação do sistema por 

esta entidade; Auditoria de acompanhamento da EIC, respondendo aos requisitos da 

Norma ISO 9001; Auditoria da IGES para os processos administrativos e de respeito 

pelo REJIES.  

As auditorias internas decorreram dentro do previsto e surgiram na sequência de 

necessidades de monitorização de todo o SIGQ e de uma solicitação pelo Conselho 

Pedagógico. Assim, as auditorias internas abordaram as seguintes âmbitos: notas das 

UCs e notas finais; Recursos Humanos; Gabinete da Comunidade; Gabinete do 

Estudante; Gabinete da Mobilidade; Gabinete de Estatística; Gabinete de Investigação; 

Gabinete da Qualidade; postos informáticos e procedimentos e instruções de trabalho 

PGQ12, PGQ13 e IT 07.  
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Da realização das auditorias, externas e internas resultou o relatório com a indicação 

das não conformidades detetadas e oportunidades de melhoria, que foram 

transformadas em ocorrências. As ocorrências resultantes do processo das auditorias 

foram dadas a conhecer aos coordenadores dos respetivos Gabinetes, Serviços e 

Conselhos para definirem as ações a realizar. As ações definidas após realizadas, são 

verificadas e efetuado o controlo da eficácia, quando aplicável. Este procedimento 

aplica-se a todas as ocorrências registadas, independentemente da sua proveniência 

(auditorias, revisão do SIGQ, estudante, funcionário…)  

As auditorias internas tiveram a participação de 7 auditores, sendo um deles auditor 

externo.  

10.1.1 - RESULTADO DAS AUDITORIAS EXTERNAS 

Auditoria pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) 

Em Setembro de 2014, nomeadamente nos dias 22, 23 e 24, foi realizada a auditoria 

de Avaliação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (ASIGQ) efetuada pela A3ES 

na sequência da candidatura à certificação por esta entidade. 

O resultado desta auditoria, baseado no relatório preliminar da Comissão de Avaliação 

Externa (CAE), foi publicado no portal da instituição e consta do Balanço da Qualidade 

de 2013/2014. As não conformidades apontadas e as sugestões indicadas foram 

registadas como ocorrências e dado o seguimento habitual. 

Em janeiro de 2015 a ESESJC recebeu a decisão da A3ES: O Conselho de Administração 

decide certificar condicionalmente o sistema interno de garantia da qualidade da 

Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, pelo período de um ano, em 

concordância com a fundamentação e recomendação da Comissão de Avaliação 

Externa. As condições a satisfazer no prazo de um ano foram as seguintes:  

- Promover a implementação das recomendações da CAE em relação às seguintes 

áreas do sistema interno de garantia da qualidade avaliadas como em 

desenvolvimento parcial:  
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- Investigação orientada e desenvolvimento profissional de alto nível;  

- Colaboração interinstitucional e com a comunidade;  

- Internacionalização;  

- Gestão de recursos humanos.  

Condições a satisfazer no prazo de dois anos:  

- Apresentar um relatório que evidencie a eficácia das medidas tomadas face às 

recomendações a cumprir no prazo de um ano (considera-se efetivamente que, face à 

complexidade associada aos aspetos de conceção, e pelo tempo necessário para que 

se possa dispor de resultados para análise, é necessário efetuar a avaliação da eficácia 

das referidas medidas no final do prazo de 2 anos). 

Auditoria Externa pela EIC 

A EIC, Empresa Internacional de Certificação, de acordo com a Norma NP EN ISO 9001, 

efetuou a auditorias anual de acompanhamento em dezembro de 2014, referente a 

2015. A renovação da certificação será em 2016.  

A segunda auditoria de Acompanhamento teve como finalidade a verificação do grau 

de implementação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade e/ou o grau de 

conformidade do sistema com os requisitos da norma atrás referenciada.  

O resultado desta Auditoria não mostrou “não conformidades” maiores, apenas duas 

não conformidades menores. Estas e todas as sugestões de melhoria foram 

constituídas ocorrências e analisadas pelos devidos órgãos/gabinetes. 

Auditoria Externa pela Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC) 

A Inspeção-geral da Educação e Ciência no âmbito das auditorias de funcionamento a 

estabelecimentos de ensino superior privados, visitou a nossa instituição nos dias 21 e 

22 de outubro de 2014. 
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O resultado desta Auditoria não registou “não conformidades” maiores. As sugestões 

de melhoria foram constituídas ocorrências e analisadas pelos devidos órgãos e 

gabinetes. 

10.1.2 - RESULTADO DAS AUDITORIAS INTERNAS 

As auditorias parciais ao SIGQ decorreram entre o mês de maio e outubro de 2015, de 

acordo com o descrito no Balanço da Qualidade.  

No mês de maio foi feita auditoria às notas das Unidades curriculares e notas finais do 

CLE. Esta auditoria foi proposta pelo Conselho Pedagógico, no sentido de perceber o 

porquê de um desvio padrão de 0,51 nas notas finais e verificar qualquer problema no 

cálculo das mesmas, no portal corporativo. Não foram encontradas “não 

conformidades” sendo o resultado igual ao apresentado no portal corporativo.  

No mês de junho foram auditados os Recursos Humanos, o Gabinete da Qualidade e os 

Procedimentos 12 e 13, assim como a Instrução de trabalho 07. No mês de julho foi 

auditado o Gabinete da Comunidade, o Gabinete do Estudante, o Gabinete da 

Mobilidade e o Gabinete de Estatística. No mês de setembro e outubro foi auditado o 

Gabinete de Investigação, os postos informáticos, os Procedimentos 01, 02, 03, 04, 05, 

0,6, 07, 08, 09, 10,11 e as Instruções de trabalho 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09. 

Estas auditorias tiveram como objetivo principal, a monitorização dos procedimentos, 

instruções de trabalho regulamentos e manuais, mas também orientações e sugestões 

visando a melhoria continua.  

11 - PONTOS FORTES, PONTOS FRACOS E SUGESTÕES DE MELHORIA 

Alterações que possam afetar o SIGQ  

No ano lectivo 2015/2016, prevê-se a alteração dos estatutos, alteração no projeto 

educativo da escola e plano estratégico para o próximo quadriénio. Estas alterações 

implicarão a restruturação do SIGQ com revisão do Manual da Qualidade e todos os 
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procedimentos e instruções de trabalho deverão ser revistos. Prevê-se, também, a 

necessidade de revisão dos regulamentos institucionais.  

Pontos fortes e fracos e recomendações de melhoria 

Consideramos de seguida os pontos fortes e os pontos fracos do sistema e as 

melhorias que nos propomos desenvolver durante o próximo ano letivo.  

As recomendações de melhoria prendem-se essencialmente com os resultados dos 

inquéritos de satisfação, dos planos de melhoria estabelecidos pelos diferentes órgãos, 

cursos, gabinetes e serviços, decorrido do trabalho desenvolvido durante o ano letivo 

2014/2015 e das orientações emanadas pela A3ES, que devem ser consolidadas no ano 

letivo que se segue.  

Pontos fortes:  

- Comprometimento da Direção; 

- A aquisição de novos Recursos Humanos, com formação adequada, jovens 

empenhados e pró-ativos; 

- Equipas de trabalho com representação de docentes, não docentes e estudantes;  

- Empenho da direção para a modernização administrativa e pedagógica, 

internacionalização e estratégia de suporte ao desenvolvimento;  

- Participação de toda a comunidade académica, estudantes e funcionários docentes e 

não docentes e colaboradores externos envolvidos no processo de melhoria continua;  

- Participação dos estudantes no processo de avaliação do ensino-aprendizagem a 

vários níveis; 

- Envolvimento dos órgãos, coordenadores de cursos e gabinetes e serviços com 

participação ativa no SIGQ (planeamento, relatório das atividades desenvolvidas e 

plano de melhoria anual); 

- Definição de boas práticas no recrutamento, seleção e integração de pessoal;  

- Existência de procedimentos estruturados; 
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- Criação do sistema de monitorização das ocorrências (sugestões, reclamações, não 

conformidades, …)  como base para a resolução de problemas e oportunidades de 

melhoria;  

- Existência de monitorização da satisfação e envolvimento de parceiros internos e 

externos; 

- Existência de diversidade de dados analisados; 

- Relevância da informação gerada para a melhoria da qualidade;  

- Existência de um Portal, através do qual é possível transmitir e recolher informação 

de diversa natureza entre estudantes e docentes e que permite a aplicação dos 

diferentes inquéritos online para avaliação do ensino aprendizagem; 

- Sistema informático Fénix e o suporte documental Alfresco que permitem a 

comunicação acessível a todos os intervenientes nos diferentes processos;  

- Manual do Portal Público e Corporativo, que permite a monitorização das 

publicações;  

- Portal público com layout atualizado, com capacidade de alojamento e navegação 

facilitada, também adaptado a dispositivos moveis;  

- Articulação eficaz entre o Gabinete de Estatística e o Gabinete da Qualidade; 

- Planeamento de Auditorias anuais internas e externas; 

- Documento do Planeamento e Monitorização do SIGQ mostra a articulação entre a 

política da qualidade, os processos, áreas de análise, indicadores e objetivos 

permitindo uma leitura rápida sobre o SIGQ no seu todo; 

- Procedimentos e documentos do Gabinete da Comunidade já se encontram 

formalizados e em aplicação. 

Pontos fracos:  

- Algum incumprimento no que respeita a prazos de entrega de relatórios; 

- Alguma dificuldade dos funcionários, docentes e não docentes, em acompanhar as 

orientações do SIGQ; 

- Algumas estratégicas que permitem a promoção da melhoria contínua não foram 

ainda conseguidas na sua totalidade; 
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- O circuito da informação não se efetua, ainda, com a fluidez necessária entre os 

diferentes gabinetes e serviços, atrasando e dificultando o processo de execução de 

alguns relatórios; 

- Dificuldade no cumprimento da sistematização do registo da atividade científica;  

- Dificuldade em responder às orientações de alguns procedimentos; 

- Procedimentos instituídos no que respeita a alguns serviços de apoio (bar, cantina e 

limpeza) com implementação no próximo ano letivo. 

Recomendações de melhoria:  

- Manter o reforço na prática de reflexão crítica, holística e sistemática sobre o SIGQ; 

- Garantir a integração estreita do SIGQ com o Plano Estratégico e com o Plano Anual 

de Atividades; 

- Garantir que o resultado dos inquéritos de satisfação seja determinante para a 

melhoria continua; 

- Melhorar a divulgação dos processos de garantia da qualidade junto da comunidade; 

- Garantir a monitorização da investigação;  

- Garantir a monitorização da internacionalização; 

- Garantir a adequada interligação investigação/ensino; 

- Constituir um órgão ou fórum representativo e promotor da ligação com as partes 

interessadas externas de uma forma ajustada aos interesses e motivações da ESESJC; 

- Fazer respeitar os regulamentos e procedimentos instituídos;  

- Promover a utilização dos programas e planos individuais de atividade e melhoria de 

cada órgão gabinete ou serviço;  

- Estabelecer planos de formação com cooperações interinstitucionais; 

- Reforçar a distinção do mérito, e refleti-la na avaliação do desempenho; 

- Garantir um Sistema de Informação que integre todos os procedimentos de 

monitorização e registo dos indicadores e onde todos devem estar documentados e 

suportados;  

- Garantir que os processos de análise e decisão disponham de informação 

sistematizada, única, confiável e permanentemente atualizada;  
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- Manter as páginas do Portal Público e Corporativo, dinâmicas, automáticas e 

atualizadas, refletindo qualquer alteração na informação de base registada; 

- Definir uma política de apoio à produção intelectual, à publicação em português e em 

língua estrangeira; 

- Garantir o arquivo sistemático de toda a produção e atividade científica; 

- Garantir uma publicação eficaz e atualizada para as partes interessadas no portal 

público e portal corporativo. 

 

12 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O relatório de atividades, que apresentamos, mostra uma análise à execução do plano 

estratégico 2012/2016 e o trabalho desenvolvido durante o ano letivo 2014/2015. 

O último quadriénio (2012/2016) foi de grande importância para a viabilidade da 

instituição. Assinala-se a acreditação do Curso de Licenciatura em Enfermagem, a 

acreditação do 1º Mestrado em Enfermagem (Médico Cirúrgica) na RAM, pela 

implementação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade e pela sua certificação 

pela EIC (Norma ISO 9001) e pela A3ES e, ainda, por uma maior aposta na oferta 

formativa. 

Pela análise dos resultados obtidos, relativamente ao ensino ministrado no ano letivo 

2014/2015 junto dos diversos intervenientes do processo ensino aprendizagem, 

verificámos um maior investimento da ESESJC, na formação dos estudantes, 

identificado através de níveis de organização do ensino, de satisfação da eficiência 

formativa e de taxas de sucesso escolar elevadas. 

 

Na análise efetuada sobressai a preocupação em dotar a ESESJC de um corpo docente 

forte com capacidade de dar resposta à Missão a que se propõe, assim como, de um 

corpo não docente capaz de desenvolver o apoio necessário à concretização dos 

objetivos institucionais. Podemos, assim, concluir ter existido uma forte aposta na 

organização e capacitação dos recursos humanos institucionais potenciando o 

processo de ensino aprendizagem, a investigação, a internacionalização, as relações 
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com o exterior e melhorar a nossa intervenção na comunidade onde estamos 

inseridos.  

 

Pretende-se que, no ano letivo 2015/2016 se desenvolvam e consolidem alguns 

aspetos procedimentais nas áreas de abrangência do SIGQ, e se revejam todos os 

processos e regulamentos institucionais.   

 

Trabalha-se neste momento a alteração aos estatutos, a revisão do projeto educativo e 

um novo plano estratégico, no sentido de tornar a instituição mais forte para 

responder às necessidades da comunidade e da população que servimos.  

 

 

 

 


