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0 – INTRODUÇÃO 

 

Dando cumprimento ao preconizado nos termos do Art.º 159, da Lei nº 62, Regime 

Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), a Escola Superior de Enfermagem 

São José de Cluny (ESESJC) apresenta o Relatório Anual sobre as atividades 

desenvolvidas durante o ano civil de 2017. 

O relato das atividades desenvolvidas permite ao Conselho de Direção evidenciar a 

priorização dada às atividades para o ano transato, assim como a sua consecução, 

permitindo proporcionar às entidades competentes o conhecimento sobre o desempenho 

da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny (ESESJC). 

O presente relatório tem como referência os seis eixos do Plano Estratégico 2017-2020, 

que por sua vez serviram de base ao plano de atividades para 2017. Contempla, assim, 

os Referenciais de Qualidade para as Instituições do Ensino Superior preconizados pela 

Agência de Acreditação do Ensino Superior (A3Es): Ensino e Oferta Formativa; 

Investigação; Interação com a sociedade e relações com o exterior; Internacionalização; 

Recursos Humanos e Qualidade. 

Está estruturado segundo o conteúdo das alíneas a) a l) do Art.º 159, Lei nº 62, 

nomeadamente: Grau de cumprimento do plano estratégico e do plano anual; Realização 

dos objetivos estabelecidos; Eficiência da gestão administrativa e financeira; Evolução 

da situação patrimonial e financeira e da sustentabilidade da instituição; Movimentos de 

pessoal docente e não docente; Evolução das admissões e da frequência dos ciclos de 

estudos ministrados; Graus académicos e diplomas conferidos; empregabilidade dos 

seus diplomados; Internacionalização da instituição e do número de estudantes 

estrangeiros; Prestação de serviços externos e das parcerias estabelecidas e 

Procedimentos de autoavaliação e de avaliação externa e seus resultados. 

A execução das atividades aqui relatadas foi operacionalizada através dos órgãos da 

ESESJC, das Coordenações dos Cursos e dos Gabinetes responsáveis pelas diferentes 

áreas, os quais elaboraram os seus próprios planos e os implementaram, contando com 

a colaboração de toda a Comunidade Académica e dos nossos parceiros regionais, 

nacionais e internacionais. 
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1 – GRAU DE CUMPRIMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO, PLANO 

ANUAL E REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DEFINIDOS 

O Ano de 2017 foi o 1º ano sob a vigência do Plano Estratégico 2017-2020. Como se 

depreende a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny dispõe de mais três 

anos para a sua implementação e cumprimento na íntegra.  

O plano de atividades de 2017 foi elaborado a partir do Plano Estratégico 2017-2020 e 

procurou eleger os objetivos e as atividades plausíveis de serem atingidos durante um 

ano e que também correspondessem à missão da ESESJC, à filosofia da formação a 

nível do ensino superior e a nível da formação na área da saúde, com relevância para a 

Enfermagem. 

Em termos globais os objetivos e as atividades planeadas para o Ano de 2017 e inerentes 

aos Eixos do Plano Estratégico 2017-2020 (Eixo I - Ensino e oferta formativa; Eixo II 

– Investigação; Eixo III –Interação com a sociedade e relações com o exterior; Eixo IV 

– Internacionalização; Eixo V – Recursos Humanos; Eixo VI – Gestão e Qualidade), 

foram atingidos. A sua especificação será efetuada segundo os mesmos Eixos. 

1.1. ENSINO E OFERTA FORMATIVA  

Assim, de acordo com o seu plano estratégico 2017-2020 e procurando dar resposta às 

necessidades de formação de novos enfermeiros (prevista a admissão de 400 

enfermeiros para o SESARAM na atual legislatura e início de funções de um novo 

hospital privado altamente diferenciado)  e à valorização dos já enfermeiros, a Escola 

Superior de Enfermagem de São José de Cluny prosseguiu com a lecionação dos cursos 

em funcionamento inerentes ao ano letivo 2016/2017 e iniciou no ano letivo 2017/2018, 

os cursos mencionados no quadro abaixo.  

Inclui o Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE), Curso de Pós-licenciatura de 

Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, o Curso de Pós-

licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Comunitária, o 2º Curso de 

Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica e ainda o 1º Curso de Gerontologia e 

Cuidados de longa Duração, na vertente de CTeSP. 
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Curso Ano/semestre/curso Datas 
Nº de 

Estudantes 

Licenciatura em 

Enfermagem Ano 

letivo 2016/2017 

1º Ano (2016-2020) 
Janeiro a julho 

de 2017 

 

32 

2º Ano (2015-2019) 35 

3º Ano (2014-2018) 43 

4º Ano (2013-2017) 36 

Licenciatura em 

Enfermagem Ano 

letivo 2017/2018 

1º Ano (2017-2021) 
Setembro a 

dezembro de 

2017 

42 

2º Ano (2016-2020) 32 

3º Ano (2015-2019) 35 

4º Ano (2014-2018) 43 

Pós-licenciatura de 

Especialização em 

Enfermagem de 

Saúde Mental e 

Psiquiatria 

2º e 3º semestre 

Janeiro a julho 

de 2017 

 

25 

Pós-licenciatura de 

Especialização em 

Enfermagem de 

Saúde Comunitária 

1º semestre 

Setembro a 

dezembro de 

2017 

14 

1º Mestrado em 

Enfermagem 

Médico-Cirúrgica 

3º semestre 

Janeiro a 

fevereiro de 

2017 

30 

2º Mestrado em 

Enfermagem 

Médico-Cirúrgica 

1º, 2º e 3º semestre 

Janeiro a 

dezembro de 

2017 

23 

TeSP em 

Gerontologia e 

Cuidados de Longa 

Duração 

1º semestre 

Setembro a 

dezembro de 

2017 

15 

Quadro 1 – Cursos iniciados no ano letivo 2017-2018 

 

O 3º Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica e o 1º Mestrado em Enfermagem de 

Reabilitação foram diferidos para o 2º Semestre do ano letivo 2017/2018. O primeiro 

por insuficiência de candidatos e o segundo por demora na sua aprovação e publicação 

em Diário da República. 

Dadas as alterações verificadas nas áreas de especialização aprovadas pela Ordem dos 

Enfermeiros, assim como nos processos de certificação da formação e de competências 
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dos enfermeiros, a Pós-graduação em Enfermagem de Família foi diferida para o ano 

letivo 2018/2019, não tendo por isso sido iniciada no ano 2017/2018 como previsto. 

A Pós-graduação em Enfermagem do Trabalho também foi diferida por insuficiência de 

candidatos, embora seja uma formação obrigatória para os Enfermeiros que 

desempenham funções nesta área e o planeamento da mesma tenha tido origem numa 

sugestão do IASaúde, entidade que até ao presente, tem autorizado este exercício. 

Foram ainda realizados sete cursos de curta duração em temáticas muito específicas em 

parceria com entidades formadoras externas. Estas contemplaram por exemplo o curso 

de Ligaduras Neuromusculares, Oxigenoterapia, entre outros. 

A Escola foi ainda Instituição de acolhimento de uma Pós-graduação em Oncologia, 

promovida pela Liga contra o Cancro e outra em Primeiros Socorros promovida pela 

Casa do Voluntário da Madeira. 

Iniciou-se em 2017 o processo de preparação, em associação com outra instituição de 

ensino superior portuguesa, para uma eventual candidatura a mais um Mestrado em 

Enfermagem. 

O incremento da diversificação de cursos ligados à saúde aguarda a publicação dos 

novos estatutos da Escola, os quais estão dependentes do cumprimento dos requisitos 

inerentes a todo o processo, prevendo-se a sua publicação em 2018. 

1.1.1-Processo de ensino/aprendizagem e sucesso dos estudantes 

De forma a melhorar os meios e as condições de ensino/aprendizagem e de gestão dos 

processos académicos, a ESESJC em 2017 adquiriu novos projetores, novas telas de 

projeção e novos computadores destinados aos serviços académicos e CTeSP. Neste 

último caso para que os estudantes tenham mais facilidade nas suas pesquisas ligadas às 

Unidades Curriculares que frequentam. 

A manutenção dos equipamentos existentes e a reposição do material do Laboratório 

Avançado de Enfermagem foi outra das ações empreendidas de modo a promover as 

condições para um eficiente e eficaz treino e desenvolvimento de competências em 

cenários de simulação. 
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No sentido de continuar a aprofundar as competências científicas e pedagógicas dos 

docentes e assim incrementar um ensino de excelência, promoveram-se algumas 

condições de atualização dos docentes, através da dispensa de serviço para formação 

(37 dias úteis de licença para formação, o que corresponde a uma média aproximada de 

2,5 dias por docente) e financiaram-se algumas formações consideradas essenciais.  

Promoveram-se, ainda, duas formações sobre técnicas inovadoras de ensino e de 

avaliação do mesmo, em que foi formadora uma docente universitária da área das 

Ciências da Educação. 

As estratégias de acolhimento, a orientação/acompanhamento, as oportunidades de 

participação e reflexão, assim como o apoio pedagógico e às formas de financiamento 

foram aspetos valorizados quer, pelos estudantes, quer pelos docentes. A diversificação 

e qualidade dos contextos clínicos onde decorreram os ensinos clínicos, a possibilidade 

de variadas visitas de estudo, assim como a mobilização de tutores clínicos foram fatores 

favorecedores do sucesso dos estudantes. 

Por Exemplo, no Curso de Licenciatura em Enfermagem a média global no último ano 

letivo foi de 15,8, com sucesso de 97%. No Curso de Pós-Licenciatura em Enfermagem 

de Saúde Mental e Psiquiátrica foi de 100%, assim como no curso de Mestrado em 

Enfermagem Médico Cirúrgica 100% dos estudantes foram aprovados nas suas Provas 

Públicas. 

Pelo quadro abaixo podemos verificar que em termos de notas de fim de curso, estas 

oscilaram entre o 14 e o 17 para o CLE, entre o 15 e o 18 para a Pós-Licenciatura em 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica e entre os 16 e os 19 valores para o 

Mestrado em Enfermagem Médico Cirúrgica. A média mais alta verificou-se no 

Mestrado, com 17,6. 

Diplomados Nº 
Nota 

mínima 

Nota 

máxima 
Média 

Mestrado - EMC 30 16 19 17,6 

ESP. S.M.P 25 15 18 17,1 

CLE 34 14 17 15,4 

Quadro 2 – Notas de fim de curso 
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A avaliação, efetuada pelos estudantes ao processo ensino aprendizagem, atinge, no seu 

global, o nível de Muito Bom. 

O reconhecimento do mérito académico dos estudantes foi reforçado no último ano, 

através da parceria com o Santander Universidades e da atualização do Regulamento de 

atribuição das Bolsas de Mérito. 

Outra forma de reconhecimento da participação dos estudantes nas diferentes vertentes 

da vida académica foi a instituição da atribuição de ECTS no Suplemento ao Diploma 

dos estudantes que desenvolvam atividades no âmbito da bolsa de investigação e/ou de 

voluntariado na comunidade (fora das Unidades Curriculares). A participação dos 

estudantes, assim como a atribuição de ECTS estão devidamente regulamentadas nos 

respetivos regulamentos, apreciados positivamente pelos órgãos da ESESJC e 

aprovados pelo Conselho de Direção.  

 

1.2 – INVESTIGAÇÃO 

 

Em 2017 prosseguiu-se e aprimorou-se a política relacionada com o domínio da 

Investigação. Assim, dadas algumas dificuldades inerentes à dispersão da informação 

sobre a produção científica da ESESJC, teve lugar uma formação destinada a todos os 

docentes com demonstração da ferramenta de auto arquivo da sua produção científica, 

a qual, embora ainda não totalmente atualizada, veio permitir uma melhor monitorização 

da produção científica dos docentes. 

Foram publicados vários artigos científicos em revistas nacionais e internacionais, assim 

como houve um incremento na participação dos docentes e estudantes em conferências 

nacionais e internacionais. 

Prosseguiu-se com a atribuição de incentivos monetários, num total de três, à publicação 

de artigos, em revistas indexadas. 

Continuaram-se com os projetos de investigação em curso no âmbito académico e no 

âmbito da cooperação interinstitucional e iniciou-se um projeto de investigação ação 
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com a ADBRAVA, inserido em Unidades Curriculares do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem. 

Todos os estudantes de mestrado fizeram uma revisão sistemática da literatura sobre um 

tema específico, o qual enquadraram nos seus projetos de autoformação inerentes ao 

Ensino Clínico de Opção. Estes, por sua vez, fizeram parte do Relatório de Estágio, o 

qual foi alvo de Provas Públicas e têm sido publicados no RCAAP. 

Para este efeito e para fortalecer a política de divulgação da produção intelectual 

institucional e garantir a sua valorização, estabeleceu-se um protocolo com a Fundação 

para a Ciência e Tecnologia, o qual permite a utilização do repositório nacional 

(RCAAP). 

Promoveram-se também algumas conferências em que se debateram questões 

científicas. 

A participação dos docentes em eventos científicos regionais, nacionais e internacionais, 

na qualidade de conferencistas, de apresentadores de comunicações livres ou pósteres 

assim como na qualidade de membros das comissões científicas foi uma realidade, que 

muito nos honrou. Alguns estudantes de mestrado também o fizeram, com muito 

sucesso, tendo um deles ganho o primeiro prémio para as comunicações orais no 

Congresso Insular Açores-Madeira, organizado pelas Secções Regionais da Ordem dos 

Enfermeiros dos Açores e Madeira, em outubro de 2017. 

No sentido de potenciar a participação dos estudantes na investigação aprovou-se o 

Regulamento de Bolsas de Investigação Científica, o qual regula essa mesma 

participação e a atribuição dos respetivos ECTS a incluir no Suplemento ao Diploma no 

fim do respetivo curso. 

Alargaram-se as parcerias com Unidades de investigação, através do estabelecimento 

de uma nova parceria com a Unidade de I&D LARSYS- Laboratório de Robótica e 

Sistemas de Engenharia, em que participa uma das nossas docentes. 

Vimos, em 2017, ser aprovado um projeto de investigação, em parceria com a Escola 

Superior de Saúde de Santa Maria, o Instituto de Ciências da Saúde da UCP do Porto, a 

Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado, a Escola 
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Superior de Enfermagem São José Cluny, a direção do Agrupamento do Centro de 

Saúde (ACEs) e respetivas Unidades de Cuidados na Comunidade, responsáveis pela 

saúde Escolar, a Autarquia do Porto e a Associação Protetora dos Diabéticos de 

Portugal. Este projeto inclui um estudo piloto a ser desenvolvido no Porto e a replicar 

em outros contextos do país, o qual será desenvolvido em ambiente escolar sobre a 

temática da alimentação. 

 

1.3-INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE E RELAÇÕES COM O EXTERIOR 

Este item do Plano Estratégico e do Plano de Atividades será apreciado no ponto 9 deste 

Relatório. 

 

1.4-INTERNACIONALIZAÇÃO 

Este item do Plano Estratégico e do Plano de Atividades será apreciado no ponto 8 deste 

Relatório. 

 

1.5-RECURSOS HUMANOS 

Este item do Plano Estratégico e do Plano de Atividades será apreciado no ponto 4 deste 

Relatório. 

 

1.6- GESTÃO E QUALIDADE 

Este item do Plano Estratégico e do Plano de Atividades será apreciado no ponto 10 

deste Relatório. 

 

2 – EFICIÊNCIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

O ano de 2017 coincidiu com a entrada em funções de um novo Conselho de Direção, 

o qual se deparou com um deficit do ano transato, com uma diminuição de 52.976.98 
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euros no contrato programa estabelecido com a Secretaria Regional da Saúde e com a 

necessidade de repor o corte efetuado nos salários dos docentes aquando da crise 

económica em Portugal, correspondente a cerca de 6.000.00 Euros para 2017, acrescidos 

dos custos legais indiretos. Verificava-se também um significativo montante referente 

às propinas em atraso. 

Face a este quadro, procurou-se fazer uma gestão e monitorização dos gastos de modo 

muito próximo dos diferentes intervenientes. Estabeleceram-se prioridades na aquisição 

de bens e procurou-se fazer uma distribuição do trabalho docente, aproveitando todas 

as potencialidades dos docentes do quadro e contando com a sua dedicação e esforço 

suplementar, só mobilizando os docentes convidados em situações muito específicas. 

A nível do pessoal não docente, procedeu-se a uma reorganização, rentabilizando as 

competências de cada um dos funcionários e motivando-os para o seu esforço 

suplementar, através de reuniões periódicas de grupo, em que cada um tem tido a 

possibilidade de expressar o seu grau de satisfação e de efetuar sugestões, no sentido da 

melhoria contínua dos processos internos. 

É de realçar o peso dos gastos com pessoal na estrutura de gastos do exercício (81,81%), 

gastos estes normais para este sector de atividade.  

O cumprimento e controlo do pagamento dos emolumentos/propinas foram facilitados 

com a entrada em vigor do regulamento dos emolumentos e respetiva tabela. Os 

estudantes passaram a ser mais pontuais no cumprimento do respetivo pagamento. De 

salientar que todos os estudantes que solicitaram um plano de pagamento individual, de 

acordo com as suas possibilidades, viram o mesmo der deferido.  

Considerando o quadro anteriormente exposto verificamos, em 2017, uma diminuição 

do deficit e uma estabilização financeira.  

Conclui-se, assim, que dos valores obtidos e do resultado líquido apurado no exercício 

de 2017, se verificou uma variação positiva no desempenho da atividade da ESESJC 

face ao ano anterior. Contudo, persiste a necessidade de prosseguir com as políticas de 

gestão muito rigorosas e a necessidade de reajustar as despesas ao nível de rendimentos 

obtidos de forma a atingir um equilíbrio financeiro que permita obter rendimentos para 
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fazer face aos gastos e aumentar o valor das disponibilidades necessárias para 

compromissos e investimentos futuros. 

A nossa perspetiva é de que prevemos que os resultados referentes ao ano de 2018 sejam 

mais positivos, pois, para além de todo o reforço na dinamização e disponibilização de 

formações de curta duração e de pós-graduações, iniciar-se-ão em fevereiro de 2018 

dois cursos de mestrado, num total de 38 estudantes. 

A aprovação do financiamento europeu para o CTeSP constituirá, também, um 

contributo para que o curso seja sustentável e não influencie negativamente as contas da 

ESESJC. 

Acresce que o contrato programa com o Governo Regional para 2018 manter-se-á 

idêntico ao de 2017 (476.792.84 Euros). 

 

3 – EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA E 

SUSTENTABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

 

A evolução patrimonial da ESESJC mantem-se estável.  

A sustentabilidade da ESESJC constitui uma aposta dos órgãos de gestão e de todos os 

que nela desempenham funções, por dois motivos principais: mantê-la com os meios 

necessários à sua manutenção e poder continuar a contribuir para a formação de 

profissionais de saúde diferenciados e de qualidade, com repercussões positivas nos 

cidadãos e sistema de saúde regional e nacional.  

Em termos financeiros e considerando a sustentabilidade da Instituição, verificámos 

indicadores positivos, como por exemplo: 

- O contrato programa anual com o Governo Regional para 2018 é compromisso 

do mesmo; 
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- A regulamentação dos emolumentos e a regularização do seu pagamento 

atempadamente ou o estabelecimento de planos de pagamento são uma realidade 

estável; 

- As vagas para o Curso de Licenciatura em Enfermagem têm sido totalmente 

preenchidas e o mesmo se prevê para 2018; 

- O CTeSP terá uma segunda edição em 2018; 

- Está garantido o início de dois mestrados em fevereiro de 2018 e prevê-se o 

início de um terceiro para outubro do mesmo ano; 

- A ESESJC começou a ser solicitada para processos de equivalência de 

diplomas de estudantes estrangeiros (neste momento estão a decorrer dois processos, 

um proveniente do Brasil e outro da Moldávia); 

- Em 2017 a ESESJC foi contactada para receber estudantes do Free State, África 

do Sul e da Guiné Bissau. Estes fatos, embora ainda não tenham resultado em efetivas 

admissões de estudantes destas proveniências, revelam que a ESESJC é cada vez mais 

conhecida no estrangeiro; 

- A realização do Open Day, as sessões de divulgação dos cursos 

disponibilizados pela ESESJC nas Escolas Secundárias e profissionais da RAM e as 

visitas de eventuais candidatos à Escola em pequenos grupos ou individuais têm 

constituído oportunidades de divulgação da Escola e o despoletar do interesse dos 

estudantes pela nossa instituição;  

- Em 2018 não foi necessário recorrer ao fundo de Investimento financeiro da 

ESESJC. 

Apesar dos indicadores anteriores, a gestão da ESESJC terá que continuar a ser muito 

rigorosa. A divulgação da oferta formativa terá que continuar a ser assertiva, através do 

seu Site e Facebook institucionais, da divulgação nos órgãos de comunicação social 

regionais, nacionais e internacionais. 
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O processo de passagem a Escola Superior de Saúde está em fase final, o que certamente 

nos dará a possibilidade de alargar a oferta formativa no âmbito da saúde, 

proporcionando formação aos jovens e dando maior sustentabilidade à Instituição. 

Nota: O Relatório de gestão e contas e o respetivo anexo, bem como a certificação legal 

de contas apontam no sentido da sustentabilidade da Instituição. 

 

4 – MOVIMENTO DE PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

 

A ESESJC viu o seu quadro docente e não docente manter a sua estabilidade em 2017. 

Em 31 de dezembro de 2017 a ESESJC possuía um quadro docente próprio, estável e 

habilitado de acordo com a legislação, constituído por 14 docentes a tempo integral e 

com dedicação exclusiva. Conta ainda com quatro docentes a tempo parcial, dois a 50% 

e dois a 20%.  Relativamente a 2016 verificou-se um decréscimo de um docente, com a 

categoria de assistente a tempo integral e com contrato a termo certo.  

Contamos ainda com a colaboração a tempo parcial, de sete doutorados, dois 

especialistas do Ensino Superior e 19 licenciados ou mestres. Esta colaboração a tempo 

parcial, calculado consoante o nº de horas anuais, faz-se em áreas afins à Enfermagem 

como a Medicina, a Cirurgia, a Nutrição ou a Farmacologia. O contributo destes 

colaboradores docentes tem sido muito pertinente dadas as suas reconhecidas perícias 

nas respetivas áreas. 

A instituição conta com 14 funcionários não docentes (1 mestre e 3 licenciados) a tempo 

integral, dos quais 12 eram efetivos a 31 de dezembro de 2017. 

O quadro de pessoal não docente manteve-se estável, embora dois funcionários 

estivessem ausentes de funções em 2017, um por doença e outro por licença de longa 

duração. 

Contamos ainda com 3 funcionários integrados no programa de ocupação temporária 

(POT) de desempregados do Instituto de Emprego da Madeira. 
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Nota: A especificação dos dados pode ser consultada no Relatório dos Recursos 

Humanos: Pessoal Docente e Não Docente. 

5 – EVOLUÇÃO DAS ADMISSÕES E DA FREQUÊNCIA DOS CICLOS DE 

ESTUDOS MINISTRADOS 

 

A evolução do número de admissões dos cursos lecionados na ESESJC tem uma 

particularidade específica. Dado o seu contexto geográfico e as necessidades do sistema 

regional de saúde, somente o Curso de Licenciatura em Enfermagem tem tido abertura 

regular e anual. Os cursos de Pós-graduação, Pós-licenciatura e Mestrados são abertos 

consoante a procura e as solicitações do Serviço Regional de Saúde.  

Assim, podemos verificar pelo gráfico abaixo as admissões e frequências tendo por 

comparação os anos de 2015, 2016 e 2017 e relativas ao Curso de Licenciatura em 

Enfermagem. 

 

As vagas aumentaram no ano de 2017, pois foram colocadas a concurso todas as vagas 

aprovadas pela A3ES para o CLE, o que fez aumentar ligeiramente as vagas para os 

concursos especiais e assim aumentar as vagas totais. Em 2017, no que concerne o CLE, 

atingiu-se o maior número de frequência dos últimos três anos. 
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Apesar do aumento do número de estudantes do CLE ter atingido o seu máximo em 

2017, o número total de estudantes na ESESJC, excluindo os cursos de curta duração, 

diminuiu, conforme dados do quadro abaixo. Este fato deveu-se ao diferimento do início 

dos Cursos de Mestrado em Enfermagem de Reabilitação e Médico-Cirúrgica para 

fevereiro de 2018, pelas razões referidas anteriormente. 

 

 

6 – CURSOS E DIPLOMAS CONFERIDOS  

 

No ano de 2017 foram conferidos 88 diplomas distribuídos pelos Cursos de Licenciatura 

em Enfermagem, de Pós-Licenciatura de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica e 

de Mestrado Enfermagem-Médico Cirúrgica. 

Indicador Curso Nº 

Diplomas 

conferidos 

 

Curso de Licenciatura em Enfermagem 
 

34 

Curso de Pós-Licenciatura de Enfermagem de Saúde 

Mental e Psiquiátrica 
25 

1ºCurso Mestrado Enfermagem-Médico Cirúrgica 
 

30 
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Gráfico 2 - Nº total estudantes inscritos
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Indicador Curso Nº 

Total 88 

A atribuição dos diplomas a 30 estudantes do Curso de Mestrado Enfermagem-Médico 

Cirúrgica, constituiu um evento muito significativo para a ESESJC e para a RAM, pois 

foi a primeira vez que foram atribuídos diplomas de Mestrado em Enfermagem, 

lecionados por uma Instituição de Ensino Superior da Madeira. 

Contámos com o contributo de arguentes provenientes da Universidade Católica do 

Porto e de Lisboa, assim como da Escola Superior de Enfermagem do Porto, o que muito 

nos enriqueceu e honrou. Os seus comentários sobre a elevada qualidade dos relatórios 

objeto de provas públicas dos nossos estudantes, foi o reconhecimento da qualidade do 

trabalho dos estudantes e docentes.  

Sabemos também que o trabalho desenvolvido e alvo de tais relatórios começa a ter 

impacto nos serviços que serviram de contexto aos estágios e nos próprios serviços onde 

os ex-estudantes exercem a sua atividade profissional. 

Foram ainda passados algumas dezenas de certificados de frequência de cursos de 

pequena duração e com focalização específica, por exemplo numa técnica a ser 

incorporada nos cuidados de enfermagem, como por exemplo oxigenoterapia e ligaduras 

neuromusculares. 

 

7 – EMPREGABILIDADE DOS DIPLOMADOS 

 

Atendendo à política da qualidade, o observatório da ESESJC aplica um questionário 

aos seus diplomados um ano após a conclusão do curso. Os dados abaixo apresentados 

reportam-se, assim, aos diplomados que concluíram o CLE no ano letivo 2015/16. 
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Como podemos verificar 94% dos diplomados pela ESESJC, na altura da aplicação do 

respetivo questionário, estavam empregados e a exercer a profissão de Enfermagem. 

Somente 3% (atendendo ao nº de diplomados corresponde a um enfermeiro) não 

exerciam a profissão para a qual estão licenciados. Outro enfermeiro, é desconhecida a 

sua situação em termos profissionais. 

Quanto ao país onde exerciam a profissão, como podemos verificar no gráfico seguinte, 

84% dos licenciados em Enfermagem faziam-no em Portugal e 16% em países 

estrangeiros. 
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No que concerne os estudantes da Pós-licenciatura em Saúde Mental e de Mestrado em 

enfermagem Médico-Cirúrgica 100% dos mesmos exerce atividade profissional na área, 

pois a sua admissão aos referidos cursos pressupõe 2 anos de exercício profissional. 

Apesar das altas taxas de empregabilidade dos seus formandos, a ESESJC 

disponibilizou espaço físico e temporal para que as empresas de recrutamento e as 

entidades empregadoras que o solicitaram tivessem oportunidade de contatar 

diretamente com os estudantes. A adesão dos estudantes verificou-se, essencialmente a 

nível dos estudantes do 4º Ano. 

No placard dos estudantes também foram afixadas todas as ofertas de emprego e 

procurou-se divulgar junto dos estudantes algumas propostas de trabalho oferecidas a 

ex estudantes da ESESJC via oral ou telefónica. 

 

8 – INTERNACIONALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

 

A Internacionalização da ESESJC constitui uma área de crucial importância no 

desenvolvimento científico, técnico, linguístico e cultural de toda a nossa comunidade 

académica. É transversal a vários domínios como a educação, formação e a investigação. 

Em 2017, a vertente da internacionalização incidiu em três domínios: captação de 

estudantes internacionais, mobilidade no âmbito do programa Erasmus+ e parcerias no 

âmbito da investigação. 

No domínio da captação de estudantes internacionais efetuaram-se todos os 

procedimentos para que fosse possível acolher estudantes da Província do Free State, 

África do Sul, para o Curso de Licenciatura em Enfermagem. Programou-se, 

igualmente, por solicitação da Secretaria Regional da Saúde da Madeira uma pós-

graduação denominada “Improving Health Care” para enfermeiros do mesmo país. Por 

razões burocráticas no país de origem a vinda dos estudantes não foi bem-sucedida, 

aguardando-se melhor oportunidade. 

Também em 2017, iniciaram-se os contactos com uma Instituição de ensino da Guiné 

Bissau para o estabelecimento de um protocolo, o qual aguarda formalização, com vista 
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à vinda de estudantes daquele país para a frequência do curso de Licenciatura em 

Enfermagem. 

A frequentar a ESESJC temos, atualmente, dois estudantes em processo de equivalência. 

Um do Brasil e outro da Moldávia. 

No domínio da mobilidade Erasmus+, em 2017, continuámos com os acordos 

bilaterais com Universidades Espanholas: Universidade Católica de Valencia “San 

Vicent Mártir”, Universidade de Nebrija, Universidade de Castilla - La Mancha e 

Universidade Europea de Madrid. 

Às Universidades Turcas de Hacettepe, Giresun e Dumlupinar, juntou-se a Universidade 

de Karamanoglu Mehmetbey University. 

Mantivémos o acordo com a University of Humanities and Economics in Włocławek da 

Polónia. 

Nesta sequência, apresentamos o quadro abaixo, onde se pode verificar as mobilidades 

de estudantes, docentes e não docentes no ano civil de 2017 e nas modalidades de 

outgoing e incoming. 

 

Mobilidade de estudantes e docentes 2017 

Mobilidade de staff não docente (outgoing) 1 

Alunos em programas internacionais de mobilidade (incoming) 7 

Alunos em programas internacionais de mobilidade (outgoing) 6 

Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (incoming) - 

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (outgoing) 3 

Quadro 3 – Mobilidade de estudantes e docentes 

 

A avaliação da mobilidade Erasmus+ foi muito positiva relativamente aos estudantes 

outgoing. As instituições de destino teceram muitos elogios à preparação dos nossos 

estudantes, assim como ao seu perfil pessoal e profissional. Foram efetuadas algumas 

propostas de trabalho aos nossos estudantes em Espanha. 
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Foram atribuídos os ECTS pelo Conselho Técnico Científico da ESESJC, com base nos 

Transcript Records, os quais por sua vez corresponderam ao acordado nos Learning 

agreements. 

A todos os estudantes em mobilidade foram atribuídas bolsas, na sequência de uma 

gestão rigorosa dos fundos atribuídos à ESESJC pela Agência Nacional. 

Os docentes em mobilidade foram bem-sucedidos. Em reunião de docentes 

proporcionou-se uma apresentação sobre a sua participação e das possibilidades do 

aumento do intercâmbio nas várias vertentes incluindo a realização de projetos 

conjuntos. 

Os estudantes incoming também tiveram resultados positivos cumprindo com o 

acordado nos Learning Agreements. O Serviço de Saúde da Madeira, como instituição 

nossa parceira, acolheu-os e proporcionou-lhes oportunidades de aprendizagem muito 

válidas, supervisionadas pelos nossos docentes. 

 

A nível da internacionalização no domínio da investigação, continuámos com o 

desenvolvimento do projeto de investigação com a Universidade Católica de Espanha 

“Efeito de uma intervenção multimodal sobre o número de quedas em idosos frágeis e 

pré-frágeis” e com o projeto “ProBalance Project”, com vários subprojectos como por 

exemplo o “Aging in Madeira, ProBalance Project” em colaboração com o Centro de 

investigação CIGEV da Universidade de Genebra. 

Alguns dos docentes a tempo parcial também desenvolvem projetos em rede com outras 

instituições internacionais, como por exemplo o Projeto de investigação multicêntrico – 

RN4Cast@pt, sobre recursos, qualidade e segurança do doente.  

Resultado das investigações as publicações científicas em revistas internacionais 

tiveram um incremento em 2017. Prosseguiu-se com a atribuição de incentivos 

monetárias às publicações em revistas indexadas internacionais. 

A par da publicação, cada vez mais, os nossos docentes são convidados para proferirem 

conferências em eventos internacionais (Espanha, Turquia, Suíça), assim como para 

pertencer a comissões científicas de encontros internacionais (Portugal, Espanha, 

Turquia) ou para pertencerem ao grupo de revisores científicos de revistas de Portugal 

e de países estrangeiros (sete revistas).  
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9 – COLABORAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E COM A COMUNIDADE 

 

O Conselho de Direção considera a interação com a comunidade regional e as relações 

com o exterior um pilar fundamental para o seu desenvolvimento.  

Esta interação é dinamizada, fortemente, pelo Gabinete da Comunidade, cujo 

regulamento foi aperfeiçoado e aprovado em 2017 na sua nova versão. As Coordenações 

de Curso e o Conselho de Direção foram outros promotores desta mesma interação. No 

entanto, verificámos que toda a Escola se movimentou neste sentido. 

 

Ao longo do ano de 2017, a ESESJC foi muito solicitada por vários organismos 

regionais e alguns nacionais ou até internacionais para colaborar, quer na 

implementação de ações/projetos na comunidade, quer para pertencer a comissões 

científicas de eventos científicos ou estabelecer parcerias no âmbito da formação e/ou 

investigação. 

 

Na implementação de ações/projetos na comunidade, o CD apoiou o Gabinete da 

Comunidade no desenvolvimento das suas atividades, no sentido de dar o seu contributo 

à sociedade, respondendo às situações de necessidades em saúde e de apoio à população, 

essencialmente aos grupos mais vulneráveis e de risco. 

 

Das atividades de colaboração interinstitucional e com a comunidade através do 

Gabinete da Comunidade salientamos:  

- O prosseguimento ativo da participação da escola através dos seus docentes e 

estudantes (83) no projeto de desenvolvimento comunitário “#vibes4unodrugs”; 

- A participação no projeto “Promoção da saúde em contexto de trabalho”; 

- A participação no projeto “Promoção da saúde em contexto comunitário”; 

- A participação no projeto “Promoção da saúde em contexto desportivo”; 

- A participação no projeto “Formação em voluntariado na saúde: primeiros 

socorros em parceria com a casa do voluntario”. 

As especificidades das ações inerentes a estes projetos podem ser consultadas no 

relatório do respetivo Gabinete. 
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No entanto, é de salientar que o nível da satisfação das entidades parceiras nos projetos 

na comunidade foi de 3,8, numa escala de 0 a 4. Por outro lado, 75% dos estudantes 

revelaram níveis de satisfação boa ou muito boa, relativamente às atividades 

desenvolvidas, por exemplo, no âmbito do projeto #vibes4unodrugs. 

 

A ESESJC também apoiou o desenvolvimento de outros projetos, os quais estiveram 

ligados às Unidades Curriculares do Curso de Licenciatura em Enfermagem, Pós-

licenciaturas e Mestrados. 

 

São exemplos o projeto “Mobilidade dos idosos da Ribeira Brava” com a Associação 

de Desenvolvimento da Ribeira Brava (ADBRAVA), o Projeto “Caracterização do nível 

de dependência e qualidade de vida dos idosos das zonas de maior vulnerabilidade social 

do estreito de Câmara de Lobos” com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, o 

Projeto de intervenção junto da população prisional do Estabelecimento Prisional do 

Funchal e o Projeto “Cuidar da pessoa em situação crítica com status neurológico 

comprometido”, entre outros. 

 

Ao longo de 2017 foram formalizados quinze protocolos de cooperação com as 

entidades envolvidas nas atividades referidas anteriormente, de forma a clarificar a 

natureza da cooperação e as responsabilidades de cada instituição e assim criar as 

condições para o incremento da colaboração interinstitucional fomentando a 

participação em projetos de extensão a nível regional, nacional e internacional, tendo 

como princípio norteador promover a articulação do estudo, do ensino, da investigação 

orientada e do desenvolvimento profissional na área da saúde e da enfermagem.  

 

 

No âmbito cultural apoiou as atividades desenvolvidas na Escola e no exterior pelos 

grupos existentes, nomeadamente o Cluny´s Events, Enfertuna, Associação de 

Estudantes, entre outros. 

Relativamente à Associação de estudantes proporcionou-se novo espaço físico, mais 

acolhedor e mais próximo dos estudantes. 
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10 – AUTO-AVALIAÇÃO, AVALIAÇÃO EXTERNA E SEUS RESULTADOS  

Durante o ano 2017 a ESESJC teve uma única auditoria externa e no âmbito do 

Programa Erasmus+. O resultado foi muito bom, tendo sido considerada instituição 

modelo.  

No entanto, em abril elaborou o relatório Follow-up do processo de avaliação do SIGQ, 

iniciado pela A3ES em setembro de 2014. Em novembro de 2017 recebeu desta agência, 

a certificação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade pelo período de seis anos, a 

contar a partir da data da certificação condicional (2015).  

Em junho de 2017, a ESESJC submeteu o relatório de autoavaliação Institucional, 

respondendo ao procedimento de avaliação/acreditação institucional desenvolvido pela 

A3ES. A produção deste relatório implicou um conjunto de forças que envolveu a 

comunidade académica, de uma forma geral, desde funcionários docentes, não docentes 

e estudantes. O manual para o processo de avaliação institucional foi disponibilizado, 

no sentido de orientar todo o processo de avaliação. Os contributos foram trabalhados, 

pelos diferentes grupos de trabalho, gabinetes, serviços e órgãos, de acordo com as áreas 

de análise específicas e dadas as aprovações necessárias pelos órgãos institucionais. A 

participação dos estudantes fez-se, sobretudo, através da emissão da opinião e aprovação 

dos seus representantes no Conselho Pedagógico. Contudo, muita da informação 

agregada e apresentada também resultou da resposta aos inquéritos regulares aos 

estudantes, sobre o funcionamento das Unidades Curriculares, e da satisfação com o 

Campus e, aos ex-estudantes, através da resposta aos questionários enviados pelo 

observatório da nossa instituição. Resultou assim a participação de todos. 

Com o SIGQ edificado e certificado pela entidade que certifica e acredita o Ensino 

Superior em Portugal, foi sentida a necessidade de sistematizar toda a documentação de 

apoio, requisitos e resultados do funcionamento institucional, assim como validar que o 

existente contempla todas as exigências do RJIES e dos referenciais da A3ES.  

Assim, numa cultura de qualidade e melhoria continua, durante o ano 2017, procurou-

se aperfeiçoar as práticas relacionadas com os diferentes processos institucionais 

elevando o grau de satisfação dos referenciais preconizados pela A3ES. A revisão e 
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atualização de alguns documentos, procedimentos, instruções de trabalho e 

regulamentos, que temos vindo a desenvolver, têm também permitido uma verificação 

da coerência e possibilidade de ajustes de forma a garantir o rigor do ensino ministrado.  

Também, no sentido de promover a monitorização da aplicação dos referenciais da 

A3ES, na sua totalidade, e de responder de forma abrangente a todos os processos 

institucionais, o Gabinete da Qualidade procedeu a uma reformulação nos instrumentos 

de apoio às auditorias.  

As auditorias internas da ESESJC são uma garantia da procura da melhoria continua e 

por isso uma preocupação institucional, as quais têm envolvido todos os atores. A 

metodologia utilizada nos processos de auditoria têm sido alvo de uma especial 

dedicação e atenção. Assim, o procedimento interno de auditoria para além de objetivar 

a monitorização e controlo dos processos institucionais, desenvolve, também, a 

orientação e a reflexão para uma intervenção adequada e melhoria contínua. A evolução 

do procedimento de auditoria fez-se essencialmente no sentido da abrangência e através 

de instrumentos de apoio progressivamente adequados às exigências do bom 

funcionamento das Instituições de Ensino Superior, recorrendo a uma metodologia, a 

qual se norteia por um cariz pedagógico.  

 

10.1 - RESULTADO DAS AUDITORIAS INTERNAS 

 

As auditorias internas do ano 2017 foram realizadas por três auditores internos e um 

auditor externo.  

Optou-se por testar o novo instrumento orientador das auditorias e estas foram feitas na 

sequência dos referenciais da A3ES. Este instrumento revelou ser congregador de toda 

a informação facilitando a leitura parcial e global do estado de desenvolvimento do 

SIGQ. O domínio da documentação e a coerência da mesma torna mais fácil o seu 

controlo. O momento de auditoria com os auditados tornou-se mais produtivo e 

pedagógico no sentido de permitir a colaboração na identificação e discussão dos 

aspetos a melhorar.  
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Em cada referencial auditado foi dada atenção aos requisitos para a concretização do 

mesmo, com um levantamento inicial da documentação de apoio e comprovativa da 

existência dos requisitos necessários. 

Foram feias auditorias aos referenciais de 1 a 5 resultando a análise da confirmação de 

que que o sistema se encontra em desenvolvimento substancial.   

Foram encontrados como pontos fortes: 

- A congruência entre os Estatutos da ESESJC, o Plano Estratégico 2017-2020, Plano 

atividades 2017, PMSIGQ, Manual da Qualidade e respetivos regulamentos;  

- Toda a documentação de apoio ao bom funcionamento institucional encontrava-se 

publicada nos sítios adequados: Site ESESJC, Alfresco (suporte documental interno), 

Placar, etc.); 

- Criação de novos cursos respondem aos procedimentos instituídos; 

- Manual para a criação das fichas curriculares responde às necessidades; 

- Procedimento de avaliação e lançamento de notas executado com rigor;  

- Políticas de acesso ao ensino Institucional, procedimentos e critérios de admissão 

implementados;  

- Divulgação da escola e dos cursos em diversos formatos; 

- Publicação de informação pública de acordo com o preconizado; 

- Inquéritos de avaliação da satisfação das UCs e condições do Campus promotores de 

melhoria continua; 

- Processo de ensino aprendizagem desenvolve-se respeitando, de uma forma geral, 

todos os procedimentos e regulamentos. 

Nos aspetos para melhoria realça-se: 

- Necessidade de resposta às Ocorrências de forma mais célere; 

- Atualização dos planos de melhoria de acordo com a sua execução; 

- Finalização da implementação do Regulamento de Proteção de Dados; 

- Criação de documento agregador da informação da conceção/alteração/extinção de 

cursos; 

- Otimização do portal comunicação com informação necessária a toda a comunidade 

académica; 



 

Pág. 27 

 

- Criação da pasta no Alfresco para arquivo e monitorização das fichas das UCs dos 

cursos;  

- Reorganização do arquivo e controlo das entradas e saídas de documentos; 

- Introdução de indicadores para monitorização da progressão da formação na ESESJC; 

- Revisão das Instruções de trabalho da secretaria académica. 

De acordo com o Balanço da Qualidade e da realização das auditorias 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.  

 

11 - PONTOS FORTES, PONTOS FRACOS E SUGESTÕES DE MELHORIA 

O ano de 2017 correspondeu ao primeiro ano de exercício deste Conselho de Direção. 

Como tal, foi necessário proceder ao reconhecimento de todos os processos, pontos 

fortes e fracos e delinear o caminho a seguir. 

Na persecução deste caminho, o CD contou com a dedicação e empenho de toda a 

comunidade académica: estudantes, funcionários docentes e não docentes, quer a nível 

individual, quer quando organizados por gabinetes, grupos de trabalho, ou equipas. 

Ao fim do ano de 2017 e como pontos fortes do seu exercício, o Conselho de Direção 

considera: 

 - Apoio da entidade instituidora e da secretaria regional da saúde da Região 

Autónoma da Madeira; 

- Aprovação da versão final dos novos estatutos da ESESJC; 

- Aprovação da reformulação da missão, valores e projeto educativo da ESESJC; 

- Aprovação do Plano Estratégico 2017-2020; 
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 - Progressos na estabilização financeira e respetiva sustentabilidade da ESESJC, 

com diminuição do deficit; 

 - Reposição dos cortes salariais dos docentes e aumento da satisfação destes; 

 - Regularização das dívidas dos estudantes na sequência da regulamentação do 

pagamento dos emolumentos; 

 - Reuniões do CD com a totalidade dos gabinetes/ grupos existentes na ESESJC, 

compreendendo assim o seu trabalho, pontos fortes e necessidades de apoio;  

 - Reuniões regulares com os docentes, funcionários não docentes e estudantes; 

 - Fluidez na comunicação com a comunidade académica: circulares, anúncios e 

email no Portal Corporativo, WhatsApp de grupo (docentes e funcionários não 

docentes), Facebook institucional e quadros expositores; 

 - Fluidez no desenvolvimento das atividades e polivalência dos funcionários não 

docentes; 

 - Envolvimento e vinculação dos funcionários docentes e não docentes à 

instituição; 

 - Aprovação do Mestrado em Enfermagem de Reabilitação pela A3ES, com 

parecer favorável da Ordem dos Enfermeiros; 

 - Aprovação do CTeSP pela Direção Geral do Ensino Superior; 

 - Registo na Direção Geral de Saúde da Pós-graduação e Enfermagem do 

Trabalho; 

 - Contactos de entidades estrangeiras para serem equacionadas oportunidades de 

formação na ESESJC; 

 - Certificação do Sistema Interno da Garantia da Qualidade, por seis anos, pela 

A3ES; 

 - Preenchimento de todas as vagas no Curso de Licenciatura em Enfermagem; 
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 - Incremento das mobilidades no âmbito do programa Erasmus+ e 

reconhecimento da Agência Portuguesa com a atribuição de uma avaliação de 89,5 (em 

100); 

 - Discussão pública, com altos níveis de sucesso, dos 30 relatórios de estágio dos 

30 estudantes de Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica; 

 - Protocolo com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, no âmbito do RCAAP 

e consequente divulgação da produção cientifica da ESESJC; 

 - Institucionalização da política de auto arquivo da produção cientifica dos 

docentes no Portal Corporativo; 

 - Corpo docente próprio, estável e qualificado; 

 - Disponibilidade de tutores clínicos habilitados com mestrados ou títulos de 

especialista do ensino superior;  

 - Solicitação regional, nacional e internacional para colaboração dos docentes 

em júris, comissões científicas, Key note speakers e revisores de revistas científicas,  

- Taxas de empregabilidade dos nossos ex-estudantes; 

 - Quantidade e diversidade de projetos na comunidade e respetivo 

reconhecimento social da ESESJC; 

 - Estruturas de apoio ao processo de ensino aprendizagem dos diferentes cursos 

e grande diversidade de instituições parceiras e de grande diferenciação.  

 

Dos pontos fracos salientamos: 

 - Localização geográfica (ilha) da ESESJC, cuja distância e preços das viagens 

aéreas dificultam a mobilidade de estudantes e docentes; 

 - Publicação da produção científica em revistas indexadas ainda é insuficiente 

apesar do seu aumento progressivo; 



 

Pág. 30 

 

  

- Sobrecarga dos docentes associada à organização das atividades teórico-

práticas e prática simulada que assegurem o processo ensino-aprendizagem de 

proximidade; 

 

- Dificuldades na obtenção de fundos para financiamento da investigação. 

 

Sugestões de Melhoria: 

 - Incrementar a colaboração de docentes convidados, sobretudo para as práticas 

simuladas e ensinos clínicos de modo a libertar mais os docentes para a investigação; 

 - Regulamentar as saídas para formação dos docentes e funcionários não 

docentes; 

 - Aprimorar todos os processos internos através de reuniões formativas na 

sequência dos problemas detetados pelos próprios ou pelas auditorias internas ou 

externas. 

 

12 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Elaborar um relatório ao fim de um ano de atividade da ESESJC não é tarefa fácil, dada 

a dinâmica muito ativa e a diversidade de atividades desenvolvidas ao longo do ano de 

2017. 

Na sua elaboração tivemos como referência o preconizado nos termos do Art.º 159, da 

Lei nº 62, Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES). 

Assim, dedicamos um capítulo ao relato do cumprimento do Plano Estratégico e Plano 

de Atividades da ESESJC, os quais estão organizados segundo os Referenciais de 

Qualidade para as Instituições do Ensino Superior preconizados pela Agência de 

Acreditação do Ensino Superior (A3Es): Ensino e Oferta Formativa; Investigação; 
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Interação com a sociedade e relações com o exterior; Internacionalização; Recursos 

Humanos e Qualidade. 

Nos capítulos seguintes incluímos aspetos inerentes à eficiência da gestão 

administrativa e financeira, à evolução da situação patrimonial e sustentabilidade da 

instituição, aos movimentos do corpo docente não docente, à evolução das admissões e 

frequências dos cursos ministrados, aos diplomas conferidos, à internacionalização da 

instituição à colaboração interinstitucional cm a comunidade. 

Por fim, referimo-nos aos resultados da autoavaliação e avaliação externa e procedemos 

à nomeação dos aspetos fortes, fracos e às sugestões de melhoria para que a ESESJC 

continue a ser uma instituição de ensino superior de referência. 

A nossa avaliação vai no sentido de que foram criadas as condições para o 

prosseguimento dos processos considerados adequados e atuais e empreendidas medidas 

no sentido de organizar e agilizar os processos menos bons, tendo-se, neste sentido, 

aprovado nove novos regulamentos. 

Salientamos a aprovação do plano estratégico, do plano de atividades, dos novos 

estatutos, do alargamento dos protocolos com outras instituições, da aprovação de novos 

cursos, onde se destaca, pela sua natureza, o Mestrado em Enfermagem de Reabilitação, 

da reposição dos vencimentos aos docentes, da certificação do Sistema Interno da 

Garantia da Qualidade pela A3ES, do reforço da investigação ligada às unidades 

curriculares com a participação dos estudantes, entre muitos outros. 

O ano de 2018 será, com certeza, um ano também de muito trabalho para toda a 

comunidade académica, no sentido de que a ESESJC continue forte na resposta à 

sociedade, com a qualidade que lhe é reconhecida. 

 

 

A Presidente do Conselho de Direção                                    A Superiora Provincial 

 

______________________________                    _________________________________ 


