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1. INTRODUÇÃO  

O ano letivo de 2012/2013 foi marcado por um conjunto de acontecimentos relevantes para a Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESS-IPVC) e para o Curso Mestrado 

em Gestão das Organizações - Ramo Gestão de Unidade de Saúde (CMGO-RGUS). A continuidade 

de apresentação de dissertações no âmbito deste mestrado, assistindo-se, assim, à continuidade da 

formação de Mestres formados pela ESS-IPVC e os desenvolvimentos inerentes à 4ª e 5ª edição do 

CMGO-RGUS proporcionam uma visão integrada que urge preservar no âmbito de uma apreciação 

e reflexão aprofundada e consequente - entenda-se numa lógica de melhoria sistemática e susten-

tada - dos percursos formativos. Estes pressupostos conferem, pois, especificidades próprias ao pre-

sente relatório, que visa apresentar os desenvolvimentos formativos numa perspetiva crítica e 

emancipatória do (CMGO-RGUS), da Escola Superior de Saúde, relativos ao ano letivo 2012/2013. 

No sentido de tornar mais percetíveis os seus conteúdos, procederemos a um breve enquadra-

mento social e histórico da instituição.  

A Escola Superior de Saúde do IPVC (ESS-IPVC) foi criada em 1973, como Escola de Enfermagem de 

Viana do Castelo pelo Decreto-Lei (DL) nº 243/73, de 16 de maio. Iniciou a sua atividade em janeiro 

de 1974, com o curso de auxiliares de Enfermagem, que foi extinto em 11 de setembro do mesmo 

ano pelo DL nº 440/74 de 11 de setembro. Em outubro de 1974, a Escola iniciou o curso de Enfer-

magem Geral.  

Em 1989, foi integrada na rede das Escolas Superiores de Enfermagem, nos termos da Portaria nº 

821/89, de 14 de setembro, com a designação de Escola Superior de Enfermagem de Viana do Cas-

telo. Em 1990, iniciou a lecionação do Curso Superior de Enfermagem – nível de bacharelato (Por-

taria nº 289/90, de 17 de abril).  

Com a regulamentação genérica dos cursos de estudos superiores especializados em enfermagem 

(Portaria nº 239/94, de 16 de abril), em 1995, deu-se início ao curso de Estudos Superiores Especi-

alizados (CESE) em Enfermagem na Comunidade e Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, ter-

minando os primeiros especialistas a sua formação em 1997. No ano letivo de 1997/98 esta forma-

ção é alargada ao curso de Estudos Superiores Especializados em Enfermagem de Reabilitação. No 

total, foram concedidos 58 diplomas de Cursos de Estudos Superiores Especializados.  

Em 1999, pelo DL nº 353/99, de 3 de setembro, foram aprovadas as regras gerais a que fica subor-

dinado o ensino de enfermagem no âmbito do ensino superior politécnico, instituindo o Curso de 
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Licenciatura em Enfermagem (Portarias nº 799-G/99 e nº 799-D/99, de 18 de setembro) e os Cursos 

de Pós-licenciatura de Especialização em Enfermagem (Portaria nº 268/02, de 13 de março). O 

mesmo diploma aprovava também as medidas de transição para os estudantes que se encontravam 

a frequentar o bacharelato e para os bacharéis, com a criação do Ano Complementar de Formação 

em Enfermagem (Portaria nº 799-F/99, de 18 de setembro) e do Curso de Complemento de Forma-

ção em Enfermagem (Portaria 799-E/99, de 18 de setembro), respetivamente. Pelo Despacho Nor-

mativo 7/2000, de 27 de janeiro, são criados os estatutos e a Escola é integrada no IPVC pelo DL 

99/2001, de 28 de março.  

Através do Despacho n.º 4/2007, publicado no DR, 2.ª Série, n.º 5, de 8 de janeiro, foram homolo-

gadas as alterações aos Estatutos do IPVC que decorreram da referida integração. Com a entrada 

em vigor do Despacho Normativo n.º 7/2009, publicado no DR, 2.ª Série, n.º 26, de 6 de fevereiro, 

que homologou os Estatutos do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, no quadro do novo Re-

gime Jurídico das Instituições de Ensino Superior aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, 

a Escola passou a designar-se Escola Superior de Saúde. 

A ESS é uma unidade orgânica com intervenção na formação e no desenvolvimento em saúde, cons-

tituída por uma comunidade educativa qualificada, inovadora e participativa, comprometida com a 

formação humanista, com a criação e gestão do conhecimento e da cultura, da investigação, da 

ciência, da tecnologia e da arte, e com a prestação de serviços à comunidade. 

Ao longo dos últimos anos foram ainda criados Cursos de Pós-graduação (CPG), com diferentes pe-

ríodos de duração, dos quais se destacam: CPG de Gestão de Unidades de Saúde e de Instituições 

Sociais; CPG em Cuidados Paliativos; CPG em Enfermagem Oncológica; CPG Comunicação em Saúde 

e CPG em Supervisão Clínica. 

Recentemente, numa lógica de articulação decorrente dos desafios colocados ao Ensino Superior 

na área da Saúde e aos contextos da profissão e do trabalho, a ESS criou novos Cursos, designada-

mente: o Curso de Mestrado de Enfermagem Médico-Cirúrgica (Despacho n.º 9598/2011, 2.ª Série, 

n.º 147 de 02 de agosto de 2011); o Curso de Mestrado de Enfermagem de Saúde Comunitária (Des-

pacho n.º 9599/2011, 2.ª Série, n.º 147 de 02 de agosto de 2011); o Curso de Mestrado em Enfer-

magem de Reabilitação (Despacho n.º 15679/2011, 2.ª Série, n.º 221 de 17 de novembro de 2011); 

o Curso de Mestrado em Cuidados Paliativos (Despacho n.º 1181/2013 de 18 de janeiro) e o Curso 
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de Mestrado Comunicação em Saúde (aguarda publicação em DR); e ainda, vários cursos em parce-

ria, o Curso de Mestrado de Gestão das Organizações - Ramo de Gestão de Unidades de Saúde, no 

âmbito da Associação de Politécnicos do Norte - APNOR, (Despacho n.º 14911/2011, 2.ª Série, n.º 

211 de 03 de novembro de 2011); o Curso de Mestrado em Promoção e Educação para a Saúde, em 

parceria com a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. (Despacho 

n.º 2063/2010, 2.ª série, n.º 20 de 29 de Janeiro de 2010); o Curso de Mestrado em Enfermagem de 

Saúde Materna e Obstetrícia, em parceria com Escola Superior de Enfermagem de Vila Real da Uni-

versidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Bragança. (Despacho n.º 345/2012, 2.ª Série, n.º 8 de 11 de Janeiro de 2012); e o Curso de Mestrado 

em Desenvolvimento Humano e Saúde em parceria com a Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Viseu, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança e Escola Superior 

de Enfermagem de Vila Real da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Despacho n.º 

12344/2011, 2.ª série, n.º 180 de 18 de Setembro de 2012). 

Assim, pese embora as diferentes formações apresentadas, o presente relatório tem, nos termos 

inicialmente expostos, enfoque no CMGO-RGUS, desenvolvido no âmbito da APNOR. Esta Associa-

ção consiste na parceria e colaboração das seguintes instituições de ensino superior: Instituto Poli-

técnico de Bragança; Instituto Politécnico do Cavado e do Ave; Instituto Politécnico do Porto e Ins-

tituto Politécnico de Viana do Castelo. Num período em que urge criar sinergias no sentido de de-

senvolver e mobilizar o potencial máximo do capital intelectual existente nas instituições, esta par-

ceria ganha todo o sentido. 

Em termos de estrutura dar-se-á ênfase, à especificidade do ciclo de estudos, à organização interna 

e mecanismos de qualidade, aos recursos materiais, às parcerias, ao pessoal docente e não docente, 

aos estudantes, ao processo de formação, aos resultados académicos, à análise SWOT inerente ao 

ciclo de estudos e às ações de melhoria propostas bem como o acompanhamento das medidas pre-

vistas para o presente ano letivo.



2. CICLO DE ESTUDOS 

2.1 Caracterização do Ciclo de Estudos 

O IPVC é uma instituição pública de ensino superior que produz, difunde e transfere conhecimento 

e cultura, promove a formação integral dos cidadãos e a aprendizagem ao longo da vida, numa ati-

tude de permanente inovação, qualidade e espírito empreendedor, centrado no desenvolvimento 

regional, do país e na internacionalização, em convergência com o espaço europeu do ES. Valoriza 

e promove a liberdade, a responsabilidade e a cidadania, o espírito crítico e de pertença, a solidari-

edade, a inclusão, a cooperação e a multiculturalidade.  

Identifica, em cada momento, as partes interessadas – agentes científicos, culturais, sociais e eco-

nómicos, da região, do país ou estrangeiros – e com elas promove as parcerias consideradas neces-

sárias para uma ação eficaz e de sucesso. A criação de sinergias pela ação concertada das comuni-

dades interna (alunos, funcionários e professores) e externa, em particular, autarquias, serviços e 

empresas, constituirão a atitude-marca da instituição e do Curso de Mestrado de Gestão das Orga-

nizações, Ramo de Gestão de Unidades de Saúde. 

Dispõe de um modelo organizacional convergente para um projeto único e plural, servido por um 

sistema de direção estratégica ágil, capaz de distribuir eficientemente os recursos e orientado para 

os seus objetivos estratégicos. Dispõe, ainda, de serviços organizados que servem, transversal-

mente, toda a instituição.  

Dispõe de uma oferta formativa diversificada, transversal às suas Escolas e que assegura a formação 

integral das pessoas, fomentadora do sucesso, da autoaprendizagem e da capacidade de empreen-

der. Usa métodos e processos de ensino/aprendizagem inovadores, atrativos, suportados em novas 

tecnologias e um ambiente académico estimulante. Desenvolve os seus processos formativos com 

grande proximidade ao setor da saúde, em ampla articulação com os demais setores sociais e eco-

nómicos, visando a capacitação dos mestrandos no âmbito das competências técnico-científicas, 

socio-relacionais e de terceira dimensão (criatividade, pensamento critico-reflexivo, tomada de de-

cisão, inovação) que a realidade atual e futura no âmbito da gestão das unidades de saúde impõe. 

2.1.1 Designação do Ciclo de Estudos: 

Curso de Mestrado em Gestão das Organizações - Ramo Gestão de Unidades de Saúde. 
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2.1.2 Publicação do plano de Estudos em DR (indicar o despacho/portaria de publicação): 

Plano de estudos publicado no DR, 2ª série nº 211 de 3 de Novembro de 2011 através do Despacho 

nº 14911/11. 

2.1.3 Área científica predominante do ciclo de estudos:  

Gestão e Administração. 

2.1.4 Classificação da área fundamental do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 
de Março: 

Gestão e Administração. 

2.1.5 Classificação da área secundária (se houver outra área representativa) do ciclo de estudos de 
acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março: 

Ciências Empresariais. 

2.1.6 Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau: 

100 ECTS. 

2.1.7 Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006): 

3 Semestres curriculares. 

2.1.8 Número de vagas aprovado no último ano letivo: 

25 (fixadas pela APNOR (Associação de Institutos Superiores Politécnicos da Região Norte)   

2.1.9 Condições de acesso e ingresso:   

Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre: 

a) Titulares do grau de licenciatura organizada em 180 ECTS ou equivalente legal; 

b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo 

de estudos organizados de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado 

aderente a este Processo; 

c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfa-

zendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico; 

d) Titulares de um grau de licenciatura Bietápica ou de Licenciatura organizada em 300 ECTS ou 

equivalente legal; 
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e) Detentores de um currículo académico, científico ou profissional, que seja reconhecido 

como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pela Comissão Científica-

Pedagógica dos cursos; 

O reconhecimento a que se referem as alíneas b), c) e e)  tem como efeito apenas o acesso a estes 

ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre e não confere ao seu titular a equivalência ao grau 

de licenciado ou reconhecimento desse grau. 

2.1.10 Regime de funcionamento: 

Pós-laboral, normal, diurno. 

2.1.11 Docente Responsável pela Coordenação do CE: 

Prof.ª Doutora Carminda Morais. 

2.1.12 Objetivos definidos para o CE: (indicar se houve alguma alteração ao texto original-confirmar com 
Portal) 

O Mestrado em Gestão das Organizações tem por objetivos:  

 Fomentar a utilização de métodos, técnicas e instrumentos da gestão, de modo a que os par-

ticipantes utilizem os seus conhecimentos de forma integrada na análise e resolução de pro-

blemas das instituições públicas ou privadas;  

 Propiciar o confronto entre os princípios e modelos que têm caracterizado a Gestão nas últi-

mas décadas, com novas conceções mais orientadas para a resposta à turbulência e incerteza 

da realidade atual;  

 Formar quadros superiores e gestores de organizações públicas ou privadas, que procuram 

promover a melhoria da qualidade das estruturas organizacionais;  

 Proporcionar a aquisição de competências específicas capazes de garantir um desempenho 

competitivo na gestão de sistemas produtivos de bens e serviços;  

 Desenvolver competências e capacidades para compreenderem os factos que intervêm na 

gestão de recursos, processos e comportamentos das organizações de saúde;  

 Proporcionar uma visão prospetiva, estratégica e de longo prazo das organizações no con-

texto da evolução do sistema de Saúde. (http://www.ipvc.pt/mestrado-gestao-organi-

zacoes-objetivos) 

http://www.ipvc.pt/mestrado-gestao-organizacoes-objetivos
http://www.ipvc.pt/mestrado-gestao-organizacoes-objetivos
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2.1.13 Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no CE: 

A apresentação do Ciclo de Estudos (CE), seus objetivos, duração, perfil e saídas profissionais, assim 

como plano curricular e condições de acesso estão explicitamente descritos nos portais do IPVC 

(www.ipvc.pt) e da APNOR (http://www.apnor.pt). No início de cada ano letivo são dinamizadas 

reuniões com os docentes e estudantes envolvidos no CE para a divulgação dos objetivos gerais e 

funcionamento. Na primeira aula de cada UC é efetuada a apresentação dos objetivos específicos 

dessa UC, programa e metodologias de avaliação. Esta informação também é disponibilizada através 

da plataforma de e-learning do IPVC (http://elearning.ipvc.pt). 

Para além dos meios enunciados, a Coordenação, ao longo do percurso formativo, efetua reuniões 

com estudantes e docentes, onde este assunto é retomado em articulação com a apreciação/avali-

ação dos desenvolvimentos formativos. 

Outra das estratégias de difusão não só dos objetivos, mas do curso na sua globalidade, prende-se 

com a divulgação, no portal da ESS-IPVC, da conclusão dos trabalhos finais (dissertações, trabalhos 

de projeto e relatórios de estágio) dando particular destaque às problemáticas que se constituíram 

objeto de estudo e/ou intervenção no âmbito dos trabalhos finais. 

2.2 Estrutura Curricular  

2.2.1 Estágios e Períodos de Formação em Serviço (se aplicável ESS/ESE mas também CE da ESA com está-
gio e outros que se considere pertinente, incluindo Mestrados com teses que tenham tido tipologia está-
gio)  

No ano letivo em apreço não se realizou nenhum estágio. 

2.2.1.1 Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço (Mapa geral de distribuição de estudantes, com 

base em Informação contida em registo FOR-05/02 mas resumida neste seguinte) 

Não se aplica (Cfr. ponto anterior).

http://www.ipvc.pt/
http://www.apnor.pt)/
http://elearning.ipvc.pt/


3. ORGANIZAÇÃO INTERNA E MECANISMOS DA QUALIDADE 

3.1 Estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo 

A aprovação da criação de Novos Ciclos de Estudos (NCE) é da competência do Presidente, com 

parecer da Direção da UO, Conselho Pedagógico (CP),do Conselho Académico, área Cientifica (AC) 

e do Conselho Técnico-Científico (CTC). 

As propostas de revisão ao plano de estudos são apresentadas pelo CC e submetidas ao CTC, com 

parecer da Direção e do CP e validação final dos Presidentes dos institutos Politécnicos que integram 

a APNOR. O CC articula com os responsáveis das UC a atualização dos programas, que são aprovados 

pelo CTC, e garante a sua concretização. Anualmente, os CC identificam as necessidades de serviço 

docente do curso. Com base nessa informação, as AC, através dos seus GD, propõem contratação, 

renovação de contratos e DSD aos diretores das UO que enviam à respetiva comissão técnico-cien-

tífica para aprovação em CTC e homologação pela Presidência. É de referir que a lecionação do 

Ramo de Gestão de Unidades de Saúde da ESS (2.º semestre) é desenvolvida em ampla articulação 

com o mesmo Ramo do IPP (Instituto Politécnico do Porto). 

Situando-nos no curso em apreço, nos termos do Artigo 59.º do Despacho Normativo n.º 7/2009, 

de 6 de Fevereiro de 2009, a Comissão de Curso é constituída pelas docentes Carminda Morais (que 

coordena CE), Albertina Marques e pela discente Fábia Fernandes. 

As docentes que integram Comissão de Curso elaboram o relatório anual do CE, com os contributos 

da discente. O presente relatório é apreciado pela Direção e pelo CP da Escola. 

Importa referir que na sequência das avaliações sucessivas e efetuadas ao curso, foram propostas 

e legitimadas pela A3ES, resultando no novo Plano de Estudos, já em vigor (Despacho nº 

14238/2013, publicado em DR nº214 de 5 de novembro de 2013). As alterações introduzidas visa-

ram o reforço de unidades curriculares optativas no âmbito da Investigação e a redução da carga 

horária. 

3.2 Participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão 

A participação dos docentes é assegurada pela sua intervenção no Conselho Geral, CTC, CA, AC, CP, 

Coordenações de Curso, Comissões de Curso e de Autoavaliação. Além disso, essa participação é 

ainda promovida em reuniões periódicas de docentes, participação em inquéritos de avaliação do 
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funcionamento do IPVC, intervenção em processos pedagógicos e académicos chave como a prepa-

ração de materiais pedagógicos, análise de pedidos de creditação de competências, júris de provas, 

etc. 

A participação dos estudantes é assegurada através da sua representação no Conselho Geral, Con-

selho Académico, Conselho Pedagógico, Comissão de Curso e de Autoavaliação, intervenção das 

Associações e Federação de Estudantes, Inquéritos de Avaliação da Satisfação da Qualidade de En-

sino, das Bibliotecas e dos Serviços de Ação Social. 

Relativamente à participação no Inquérito de Avaliação da Satisfação da Qualidade de Ensino 2013 

(IASQE) constata-se que, no 1º semestre, dos 16 estudantes matriculados no ciclo de estudos, 8 

(50.0 %) participaram no inquérito. Tratando-se de uma adesão considerável, o mesmo não acon-

teceu no 2º semestre, em que apenas participaram 2 (10%) estudantes, não permitindo uma análise 

rigorosa. O empenhamento da comissão de curso, onde se inclui a delegada de turma, foi substan-

cialmente reforçado. Provavelmente, o facto da avaliação do 2º semestre decorrer numa fase de 

sobrecarga de trabalho, tanto inerente a avaliações de várias UC do curso como em termos profis-

sionais (decorrente de férias de colegas) bem como a insuficiente adequabilidade do instrumento 

referida pelos mestrando, poderão, pelo menos em grande parte, explicar a situação.  

Contudo, no que se refere ao 1º semestre todos os itens avaliados foram francamente positivos, 

variando o percentual entre 75% e 89,4%. No 2º semestre, partindo das apreciações no âmbito das 

reuniões com os estudantes e no âmbito da coordenação de curso a avaliação também é franca-

mente positiva, com melhoria de alguns aspetos pontuais. A sobrecarga de trabalhos de avaliação 

foi um dos aspetos referidos, mas com a alteração do PE poderá ser minimizada.  

Importa referir que o Instrumento de avaliação foi objeto de análise e de proposta de alteração em 

sede de Comissão de Curso, tendo a discente e a docente eleitas pelo CMGO-RGUS para o Conselho 

Pedagógico integrado o grupo de trabalho deste órgão que se debruçou novamente sobre o as-

sunto. Aguarda-se a integração das propostas de alteração. 

3.3 Estruturas e Mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos 

 O IPVC tem implementado um Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade (SGGQ), certificado 

desde 2009, no âmbito da ISO 9001 por entidade acreditada pelo IPAC e certificado pela A3ES, desde 

janeiro de 2013. O sistema está organizado em processos e orientado para a melhoria da qualidade 
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do ensino e aprendizagem e atividades de ID&I, gestão e de suporte. O SGGQ, coordenado pelo 

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), gera informação para definir medidas de melhoria contí-

nua dos ciclos de estudos e procura o comprometimento de todos os atores neste processo. O GAQ 

apoia as Coordenações de Curso nos mecanismos de Garantia da Qualidade, em cooperação com 

órgãos e serviços que intervém nas atividades administrativas, científicas e pedagógicas. Anual-

mente, é implementado um Programa de Auditorias, permitindo definir causas de ocorrências e 

ações corretivas. São elaborados Relatórios Anuais das UC e de Curso que permitem, juntamente 

com os Relatórios das auditorias, Relatórios de Auscultação às partes interessadas e com os resul-

tados dos indicadores de desempenho dos processos relacionados com o ensino e aprendizagem, 

efetuar uma análise do grau de cumprimento dos objetivos e definir ações de melhoria para o ciclo 

de estudo. 

Importa referir que que durante o ano letivo em apreço o curso foi acreditado pela A3ES por um 

período de cinco anos. 

3.4 Procedimentos para a Recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do CE. 

O GAQ tem implementado procedimentos de auscultação para avaliar o grau de satisfação das par-

tes interessadas incluindo a realização de inquéritos e monitorização de sugestões e reclamações e 

estudos de follow-up, feitos a antigos estudantes, parceiros e instituições empregadoras. Destaca-

se o IASQE aplicado semestralmente, que inclui uma componente de avaliação da escola, dos do-

cente e das UC, ECTS e do CE no seu todo. É continuamente monitorizada informação relativa a 

candidaturas e colocações, caracterização dos estudantes, sucesso, abandono e empregabilidade 

para o CE, que juntamente com os relatórios resultantes das auditorias internas e dos processos de 

auscultação e avaliação da satisfação, são usados para a avaliação periódica do CE e reportados no 

Relatório anual de Curso. Os resultados da auscultação de opiniões destas estruturas e entidades 

constam já do relatório enviado para a A3ES, aquando do processo de acreditação e evidenciam a 

sua mobilização através de ações de melhoria, designadamente a alteração do plano de estudos. 

Relativamente ao ponto em análise, há a salientar a disponibilização, na plataforma e-learning, de 

todos os conteúdos programáticos das UCs, os regulamentos de frequência e avaliação, de credita-

ção, de realização de trabalho final. 

O envolvimento dos estudantes é ainda garantido através da realização de reuniões, quer com os 

mestrandos quer em sede de comissão de curso, em que a delegada de turma, se constitui-a porta-
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voz da turma em relação aos aspetos a melhorar e reforço dos positivos. Este é um dos aspetos, que 

à semelhança do curso anterior merece destaque. Relativamente à utilização da plataforma e-lear-

ning, a taxa de cumprimento de lançamento de sumários e avaliações foi de 100%. 

3.5 Avaliação do desempenho dos docentes e medidas para a sua permanente atualização 

O IPVC considera que o potencial das pessoas pode ser melhor usado através da partilha de valores 

e de uma cultura de confiança e de responsabilização, que encoraje o envolvimento de todos. Ba-

seado numa gestão e partilha de conhecimentos, dentro de uma cultura de aprendizagem contínua, 

inovação e melhoria, procura-se: que cada um tome consciência da relevância do seu contributo; 

identificar fatores que constituem obstáculo ao trabalho; aceitação das responsabilidades; avaliar o 

seu desempenho, em função de objetivos e metas; estimular o reforço das suas competências, co-

nhecimentos e experiência e sua partilha; a discussão aberta de problemas e questões relevantes. 

O Regulamento do Sistema de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente do IPVC, está em fase 

inicial de implementação e define os mecanismos para a identificação dos objetivos do desempenho 

docente para cada período de avaliação, explicitando a visão da instituição, nos seus diversos níveis, 

ao mesmo tempo que traça um quadro de referência claro para a valorização das atividades dos 

docentes e estabelece, ainda, as regras para alteração do posicionamento remuneratório de acordo 

com os artigos 35º-A e 35º-C do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Poli-

técnico (ECDESP). As medidas para a atualização do corpo docente não poderão ser vistas, no mo-

mento atual, afastadas da obrigação legal das instituições de ensino superior criarem condições aos 

seus docentes para fazerem ou concluírem a sua formação avançada, como condição básica da sus-

tentabilidade do próprio subsistema, da própria instituição e do acesso à carreira por parte dos 

docentes. Até ao final de 2011, o programa PROTEC até 2001, destinado à formação avançada dos 

docentes do ensino superior politécnico, o apoio prestado pela ADISPOR, através da contratualiza-

ção de vagas para doutoramento, com várias universidades nacionais e europeias e o empenha-

mento da ESS na flexibilidade de horário aos docentes que não eram abrangidos pelos referidos 

programas, permitiu um impulso na formação avançada dos docentes desta Escola. Além da forma-

ção avançada o IPVC têm mantido uma atitude de incentivo e ajuda à atualização permanente do 

corpo docente, quer através de formação organizada internamente, quer por apoio à participação 

em formação externa quer, ainda, pela concessão do estatuto de bolseiro. A própria existência do 

SGGQ-IPVC, em que, no âmbito do Processo de gestão dos Recursos Humanos, se diagnosticam as 

necessidades formativas e se elaboram Planos anuais de Formação, apoia a política de formação da 
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instituição. A instituição assume que a qualidade do ensino & aprendizagem, de investigação e de 

prestação de serviços se baseia nas qualificações e competências dos seus docentes e funcionários. 

De referir ainda, nesta política de Melhoria da Qualidade, a realização periódica dos inquéritos de 

satisfação dos colaboradores do IPVC. Através do RJIES e dos Estatutos, todas estas informações são 

debatidas a nível das direções das UO, das áreas científicas, do Conselho de Gestão alargado, dos 

Conselhos Técnico-Científico, Académico e Pedagógico e das Comissões de Curso. 

3.6 Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos 

Os relatórios de Curso são analisados pela Direção da UO, em Conselho Pedagógico e são divulgados 

à comunidade através do portal do IPVC. Poderão também ser analisados em reuniões de docentes 

e de estudantes do CE. As ações de melhoria propostas são submetidas à Direção da Escola e no 

caso de envolverem modificações ao plano de estudos, também ao CTC. As ações são planeadas 

entre a Coordenação de Curso e a Direção, definidos responsáveis e prazos de implementação. O 

acompanhamento e a análise da eficácia das ações implementadas para a melhoria do CE é da res-

ponsabilidade do CC que reporta à Direção e regista no relatório de Curso seguinte. O seguimento 

das ocorrências detetadas em auditorias, acompanhamento de sugestões e reclamações e avaliação 

da eficácia das ações corretivas é da responsabilidade do GAQ, que também monitoriza os indica-

dores desempenho dos processos e dos objetivos gerais da Qualidade do SGGQ, definidos anual-

mente, e reporta nos Balanços da Qualidade para Revisão do Sistema. 

Como mencionado anteriormente, das avaliações efetuadas ao longo do curso resultou a alteração 

do Plano de Estudos que entrou em vigor no ano letivo 2013/2014. 

As ações de melhoria previstas no relatório de Curso de 2011/12 e 12/13 constam do ponto 12. 

3.7. Outras vias de avaliação/acreditação:  

O SGGQ do IPVC está certificado pela Norma Internacional ISO 9001 desde Janeiro de 2009 e obteve 

em Janeiro de 2013 a certificação pela A3ES por um período de seis anos. Importa reiterar que o 

curso em análise foi acreditado, no 1º semestre de 2013, pela A3ES por um período de cinco anos.



4. RECURSOS MATERIAIS  

Durante o presente ano letivo, o curso beneficiou das instalações do novo complexo Pedagógico, 

no que se refere ao bar/refeitório, como podemos observar no quadro seguinte.4.1 Recursos Mate-

riais – Áreas disponíveis (novos em relação a 11/12) 

Quadro nº 1- Recursos Materiais – Áreas disponíveis 

Recursos Materiais – Novas Áreas Disponíveis /reformuladas 

Tipo de Espaço Área (m2) 

Bar/Refeitório 157,16 

4.2 Recursos Materiais – Equipamentos (novos em relação a 11/12) 

Quadro nº 2- Recursos Materiais – Novos equipamentos 

Recursos Materiais – Novos Equipamentos 

Tipo de Equipamento Número 

Nada a acrescentar  

4.3 Recursos financeiros 

O IPVC atribui uma dotação orçamental à escola em termos globais e não por curso, e tendo por 

base o ano económico. 

Em 2012, ano civil, a execução orçamental da ESS-IPVC foi de 1.715.806,54 euros, com base na des-

pesa paga. 

O orçamento inicial relativo a 2013 atribuído à ESS foi de 1.669.800 euros.  

Neste momento ainda não é possível facultar o orçamento definitivo corrigido, uma vez que ainda 

decorre a execução orçamental de 2013.



5. PARCERIAS 

5.1 Parcerias internacionais e nacionais no CE  

Para além das parcerias no âmbito da APNOR, existem outras que não tendo sido mobilizadas, até 

ao momento, poderão ser suscetíveis de o serem. 

5.2 Promoção da cooperação interinstitucional 

O IPVC tem definido os procedimentos, para a cooperação em projetos I&D, com apoio da OTIC, 

cooperação em mobilidade, com coordenação pelo GMCI e GEED (http://internacional.ipvc.pt ) e 

para cooperação em projetos de ensino, coordenado pelas direções da Escola e Presidência. A iden-

tificação de oportunidades para estabelecimento de parcerias para Mobilidade, I&D e Cooperação 

pode ser desencadeado pelos órgãos dirigentes do IPVC e das UO, por Coordenadores de Curso, AC, 

Docentes, Investigadores ou por qualquer colaborador do IPVC. Os contactos iniciais poderão ser 

realizados pelos preponentes ou pelo GMCI, que dará conhecimento desta intenção à Presidência 

do IPVC. O estabelecimento de parcerias para mobilidade poderá ser com base em acordos bilate-

rais entre instituições europeias detentoras da Carta Universitária Erasmus (EUC) ou através de 

acordos com Consórcios de Países Terceiros e/ou do Espaço Europeu. 

É entendimento da ESS que estas parcerias resultam em mais-valias para o processo de en-

sino/aprendizagem e para o desenvolvimento de uma cultura de partilha de saberes e experiências. 

No âmbito do MGO-RGUS, as parcerias particularmente mobilizadas inscrevem-se, obviamente, na 

própria APNOR. Encontramo-nos, no momento, em negociações com a Escola Nacional de Saúde 

Publica. 

Existem outras parcerias com outras instituições prestadoras de cuidados que não sendo direta-

mente mobilizadas no âmbito do curso, são fortalecidas não só pelo desenvolvimento do potencial 

de formação dos seus recursos humanos, mas sobretudo pela mobilização e integração dos traba-

lhos finais de curso.

http://internacional.ipvc.pt/


5.3 Relacionamento do ciclo de estudos com as entidades externas 

O relacionamento com as entidades externas, no âmbito do ciclo de estudos, reside, sobretudo, na 

área de investigação. Importa realçar que no âmbito no ano letivo em apreço estão a ser desenvol-

vidos trabalhos de projeto que resultam da articulação entre o projeto académico, os projetos das 

organizações de saúde e os projetos dos mestrandos. Deste modo, procura-se incentivar o desen-

volvimento de trabalhos finais orientados para a melhoria da capacidade das organizações de sa-

úde/instituições sociais para responder aos problemas/preocupações emergentes. 

Esta perspetiva é particularmente relevante, na medida em que a maioria das organizações onde os 

trabalhos são desenvolvidos são, simultaneamente, entidades empregadoras, conferindo potencia-

lidades acrescidas de continuidade desses mesmos projetos, mesmo após finalização dos cursos. 

Nesta lógica, promove-se a relação teoria-prática e concomitantemente contribui-se para o desen-

volvimento integrado das organizações de saúde, maioritariamente, situadas na área de Influência 

da ESS e do IPVC. 



6. PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

6.1 Pessoal Docente 

6.1.1 Distribuição de Serviço Docente 

Quadro nº 3- Distribuição de Serviço Docente 

Docente 
Regime de 
tempo (%) 

Grau Académico Área Científica Unidades Curriculares 

Miguel Veiga 100 Doutor Ciências Exatas Tratamento e Análise de Dados 

Paula Odete Fer-
nandes 

100 Doutor Economia  Tratamento e Análise de Dados 

José Escaleira 100 Doutor 
Ciências Económicas e 
empresariais 

Economia e Finanças Empresariais 
Economia da Saúde 

Nuno Domingues 100 Doutor 
Ciências Económicas e 
empresariais 

Economia e Finanças Empresariais 

Isabel Barbosa 100 Mestre 
Ciências Económicas e 
empresariais 

Instrumentos de Gestão 

Lígia Sousa 100 Doutor 
Educação e Ciências Soci-
ais 

Comportamento Organizacional 

Rui da Assunção 
Esteves Pimenta 

100 Doutor Estatística e Investigação 
Economia da Saúde 
Tratamento e Análise de Dados 

Rui Alves 100 Doutor 
Química Alimentar- Pós 
graduação em 6 SIIGMA 

Qualidade em Unidades de Saúde 

Manuel Oliveira 
Prest. servi-

ços 
Mestre Economia da Saúde Qualidade em Unidades de Saúde 

Pedro Ferreira 
Prestação 
serviços 

Doutor 
Economia e Matemática e 
Modelos Econométricos 

Qualidade em Unidades de Saúde 

Carminda Morais 100 Doutor Ciências da Educação 
Gestão e Logística de Unidades de 
Saúde 

Ana Escoval 
Prestação de 

Serviços 
Doutor Economia 

Gestão e Logística de Unidades de 
Saúde 

Tiago Morais 60 Mestre 
Engenharia Biomédica 
Pós graduação em Admi-
nistração Hospitalar 

Gestão e Logística de Unidades de 
Saúde 

Albertina Mar-
ques 

100 Mestre 
Ciências de Enfermagem 
Licenciatura em Gestão 

Gestão e Logística de Unidades de 
Saúde 

Jorge Condeço 50 
Especialista/Mes-

tre 
Lic. Medicina - Especiali-
dade Saúde Pública 

Política e Organização dos Siste-
mas de Saúde 

Paulo Moreira 
Prestação de 

Serviços 
Doutor Gestão de Serv. de Saúde 

Política e Organização dos Siste-
mas de Saúde 

Henrique Curado 100 Mestre 
Direito de Saúde e do Tra-
balho 

Política e Organização dos Siste-
mas de Saúde 

João Logarinho 
Prestação de 

Serviços 
Especialista /Li-

cenciado 
Direito 

Política e Organização dos Siste-
mas de Saúde 

Joana Santos  100 Doutor  
Opcional – Higiene e Segurança no 
Trabalho 



6.1.2 Número de docentes do CE a tempo integral:  

12 ( n=19) 

6.1.3 % de docentes do CE a tempo integral:  

63,2% 

6.1.4 Número de docentes do CE a tempo integral, com ligação a instituição há mais de 3 anos:  

12 (considerada instituição a APNOR) 

6.1.5 Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período supe-
rior a três anos 

63,2% 

6.1.6 Número de docentes em tempo integral com grau de doutor 

9 

6.1.7 Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor  

75% 

6.1.8 Número de docentes em tempo integral com o título de especialista 

0 

6.1.9 Percentagem de docentes em tempo integral com o título de especialista  

0 

6.1.10 Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais 
de um ano 

0,18 ETI  

6.1.11 Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais 
de um ano  

21,1% 

6.1.12 Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) 

0,33 

6.1.13 Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)  

31,6% 
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No sentido de melhorar o nível de cumprimento de rácios de qualificação a instituição tem facilitado 

a flexibilidade de horários para que os doutorandos tenham possibilidade de desenvolver os seus 

estudos. 

6.2 Pessoal Não Docente de apoio ao Ciclo de Estudos 

6.2.1 Número e Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos 

A implementação dos novos Estatutos do IPVC conduziu a uma reestruturação transversal, com a 

centralização nos Serviços Centrais dos seguintes serviços: Direção de Serviços Administrativos e 

Financeiros, Direção de Serviços informáticos, Divisão de Serviços Técnicos, Divisão de Serviços Aca-

démicos, Divisão de Recursos Humanos, Gab. Comunicação e Imagem, Gab. Mobilidade e Coopera-

ção Internacional, Gab. Avaliação e Qualidade e a OTIC.  

Quadro nº 4 – Caracterização do pessoal não docente 

Serviço/Pessoal não Docente Categoria Habilitações Literárias 

Serviços Académicos 

Maria Augusta S. Barreiros Assistente Técnico 12º Ano 

Maria Regina Coelho Lopes Vieira Coordenador Técnico 12º Ano 

Balcão Único 

Ana Maria G. Lopes Alves Técnico Superior 9º Ano 

Sofia Margarida Velho Assistente Técnico 12º Ano 

Serviço de Expediente e Arquivo 

Maria Goreti Martins Traila Assistente Técnico 12º Ano 

Secretariado Direção 

Pedro Nuno de Freitas Araújo  Técnico Superior Licenciatura   

Secretariado de Apoio aos Cursos 

Anabela Esteves de Sousa Assistente Técnico 12º Ano  

Secretariado CTC /C. Pedagógico/Apoio Audiovisuais 

Nuno Vieira de Carvalho Assistente Técnico 12º Ano 

Biblioteca 

Alfredo Alberto Alves Assistente Técnico 12º Ano 

Sandra Cristina S. Sousa Técnico Superior Mestrado 

Telefonista 

Maria Teresa Fernandes da Cruz Lancha Assistente Operacional 9º Ano 
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O pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos possui formação contínua desen-

volvida em temáticas que muito favorecem os desenvolvimentos do Curso, como se pode constatar 

no quadro seguinte. 

Quadro nº 5 - Formação Contínua Pessoal não Docente 

Nome Formação 2012/13 

Alfredo Alberto Lopes Alves 
A Nova Norma de Auditorias a Sistemas de gestão – ISO 19011:2011 
(02.01.2013) 

Pedro Nuno Freitas Araújo 
Alterações ao Código do IVA (22.11.2012) 

TOConline  & Bens em Circulação (08.04.2012) 

Maria Augusta Silva Barreiros Medidas de Autoproteção (14 /15.12.2012) 

Sandra Cristina Santos Sousa 
VII Encontro de CTDI – Informação, Ciência e Tecnologia: fusão para a 
inovação (24.04.2013) 

6.2.2 Avaliação do desempenho 

A Avaliação do Pessoal Não Docente é feita através do SIADAP. O SIADAP é o modelo de avaliação 

global que permite implementar uma cultura de gestão pública, baseada na responsabilização dos 

trabalhadores relativamente à prossecução dos objetivos fixados para o avaliado, por UO e Serviço. 

Posteriormente, a harmonização das propostas de avaliação é efetuada através da reunião do Con-

selho Coordenador de Avaliação. A avaliação decorre através de preenchimento de ficha de autoa-

valiação e posterior ficha de avaliação preenchida em reunião entre o avaliador e o avaliado. Esta 

avaliação é objeto de parecer por parte da Comissão Paritária para a Avaliação. As avaliações são 

homologadas pelo Presidente do IPVC, com o conhecimento do Avaliado.  

Esta avaliação assim como alguma informação considerada pertinente resultante de IASQE/gestão 

de não conformidades e reclamações relativas a desempenho dos funcionários e/ou serviço repor-

tadas devem ser consideradas para análise e eventual definição de plano de formação e acompa-

nhamento (da responsabilidade de Direção da UO ou Serviço e reportar a RHU para incluir em Plano 

de Formação).



7. ESTUDANTES 

7.1 Caracterização dos Estudantes 

Quadro nº 6- Distribuição absoluta e percentual dos estudantes segundo o sexo, a idade, a região de origem, a esco-
laridade e situação laboral dos pais 

CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDANTES 2011/12 2012/13 

Género % % 

Masculino 37,8% 30,00% 

Feminino 62,2% 70,00% 

Idade % % 

Até 20 anos 0,0% 0 

20-23 anos 8,1% 16,13% 

24-27 anos 10,8% 12,90% 

28 e mais anos 81,1% 70,97% 

Região % % 

Norte 97,3% 96,77% 

Centro  2,7% 3,23% 

Lisboa 0,0% 0,00% 

Alentejo 0,0% 0,00% 

Algarve 0,0% 0,00% 

Ilhas 0,0% 0,00% 

Escolaridade dos Pais % % 

Superior 16,2% 4,84% 

Secundário 10,8% 11,29% 

Básico 3 2,7% 9,68% 

Básico 2 2,7% 14,52% 

Básico 1 27% 30,65% 

Outros 40,6% 29,03% 

Situação Profissional dos Pais % % 

Empregados 21,6% 24,19% 

Desempregados 5,4% 6,45% 

Reformados 21,6% 12,90% 

Outros 51,4% 56,45% 

Constata-se que o perfil dos nossos estudantes continua a ser maioritariamente feminino e de ori-

gem nortenha. Relativamente ao grupo etário constata-se uma procura maior dos grupos mais jo-

vens em detrimento do grupo com 28 ou mais anos. O que se poderá ser explicado quer pela inves-

timento na qualificação nos que procuram entrar, consolidar a sua entrada no mundo do trabalho, 

quer pelo desemprego das camadas jovens qualificadas. Em relação ao grupo etário mais avançado 

verifica-se um ligeiro decréscimo, provavelmente pelo agravamento da situação salarial e por, si-

multaneamente, se confrontarem com outros compromissos socioeconómicos previamente assu-

midos. 
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Quadro nº 7- Número de estudantes por ano curricular 

2011/12 2012/13 

Ano Curricular N.º Alunos Ano Curricular N.º Alunos 

1º 20 1º 16 

2º 17 2º 15 

3º - 3º - 

4º - 4º - 

Constata-se uma ligeira diminuição de estudantes a frequentar os dois anos de curso, provavel-

mente pelas razões anteriormente enunciadas 

7.1.2 Procura do ciclo de estudos  

Quadro nº 8- Evolução da procura do ciclo de estudos 

Curso 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

N.º de Vagas 25 25 25 25 25 

N.º de Candidatos 20 21 20 16 - 

N.º de Candidatos 1.ªOpção 16 19 20 16 - 

N.º de Colocados 20 21 20 16 - 

N.º de Colocados 1.ª opção 16 19 20 16 - 

Nota Mínima de entrada - - - - - 

Nota média de Entrada - - - - - 

Relativamente à evolução da procura do ciclo de estudos, regista-se um ligeiro decréscimo, prova-

velmente pelos mesmos motivos. 

7.2 Ambiente de Ensino/Aprendizagem 

7.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos 
estudantes. 

Os estudantes encontram apoio pedagógico junto da Coordenação de Curso e dos docentes, es-

tando definido um horário de atendimento para o efeito. O CP da UO e o Conselho Académico do 

IPVC, são estruturas onde os estudantes estão representados e que permitem discutir a orientação 

pedagógica, apreciar queixas relativas a falhas pedagógicas e propor providências necessárias. O 

IPVC possui um Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional que presta apoio e aconselha-

mento aos estudantes ao nível da mobilidade internacional.  
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A coordenação de curso implementou um conjunto de medidas e reforçou outras no sentido de 

promover e garantir quer a melhoria dos processos de ensino aprendizagem quer o sucesso do curso 

na sua globalidade. Decorrente das medidas de melhoria implementadas salienta-se, entre outras, 

a melhor preparação referida pelos estudantes em termos de conhecimento de suporte ao 2º ano 

e a realização de reuniões mensais com a coordenação para acompanhamento dos trabalhos finais 

dos estudantes do 2º ano. Por último apraz-nos, referir a relação de parceria efetiva estabelecida 

com todos os intervenientes no curso, numa relação dialética entre a teoria e a prática de cultura 

organizacional desenvolvimentista. 

7.2.2 Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica 

O IPVC produz um Guia de Acolhimento ao estudante, possui uma Oficina Cultural, um Gabinete de 

Saúde e um Centro Desportivo que existem para o fomento da cultura, desporto e saúde e para a 

integração dos seus estudantes no ambiente académico. Anualmente, são promovidas atividades 

extracurriculares que estimulam a participação da comunidade académica. As Associações e a Fe-

deração Académica, em articulação com o Provedor do Estudante, têm como função a defesa dos 

interesses dos estudantes e a sugestão de ações de melhoria das condições de ensino e de estímulo 

da participação na comunidade. O Dia do IPVC, o Dia da Escola, a Semana de Receção ao Caloiro, a 

Semana Académica e as Semanas Culturais são eventos, também, promovidos com essa finalidade. 

Estas medidas são monitorizadas através dos inquéritos de satisfação da qualidade de ensino, sendo 

os resultados considerados para avaliação das medidas implementadas e para a definição de ações 

de melhoria. Os Serviços de Ação Social, juntamente com as Coordenações de Curso e Serviços Aca-

démicos acompanham situações de potencial abandono sinalizadas e procuram reduzir a sua ocor-

rência 

7.2.3 Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego  

A Unidade de Inserção na Vida Ativa (UNIVA) do IPVC, em articulação com a OTIC, presta aconse-

lhamento ao nível do financiamento a projetos de investimento e à criação do autoemprego durante 

e após a conclusão da formação. O empreendedorismo é efetivamente uma das capacitações que 

se pretende incutir aos estudantes, nomeadamente através de concursos de ideias (ex. Poliempre-

ende, Start Up Program). O IPVC possui ainda uma bolsa de emprego online e usa as redes sociais 

onde são publicitadas ofertas de emprego ao público em geral e aos estudantes do IPVC em parti-

cular. Através dos Serviços de Ação Social os estudantes candidatam-se a bolsas de estudo que são 
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concedidas com base nas regras definidas pela tutela para o efeito. Paralelamente, o IPVC criou a 

Bolsa de Colaboradores Bolseiros, iniciativa que visa proporcionar aos estudantes a realização de 

atividades profissionais pagas, em tempo parcial na instituição, em condições apropriadas ao de-

senvolvimento simultâneo da sua atividade académica. 

7.2.4 Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo en-
sino/aprendizagem 

Semestralmente é promovido o Inquérito de Avaliação da Satisfação da Qualidade de Ensino. Neste 

instrumento de auscultação, os estudantes são convidados a pronunciar-se sobre questões relacio-

nadas com a escola, o curso, funcionamento das UC, ECTS e desempenho dos docentes. Deste pro-

cesso resulta um relatório que é distribuído pelas Escolas e analisado no Conselho Pedagógico e 

onde se podem aferir os resultados com base nos quais são definidas medidas de melhoria do pro-

cesso de ensino/aprendizagem. São ainda consideradas as reclamações e sugestões apresentadas 

pelos Estudantes no âmbito do CE e serviços de apoio. Complementarmente, é realizado um inqué-

rito anual aos utilizadores das bibliotecas. 

Contudo, e tendo por base quer as medidas contidas no relatório do ano transato quer as que de-

correm das reuniões da coordenação urge continuar a investir na promoção da participação dos 

estudantes na avaliação on-line e na utilização da plataforma e-learning por parte de alguns docen-

tes sobretudo os provenientes de outras instituições. 

7.2.5 Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos 

O Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional e o Gabinete de Estudos e Educação para o 

Desenvolvimento do IPVC funcionam atualmente com diversos programas (ERASMUS Mobilidade, 

ERASMUS Mundus, Leonardo da Vinci, Comenius, EILC e projetos de cooperação com os PALOP), a 

vários níveis e em vários âmbitos, promovendo a dimensão internacional nos estudos e o fomento 

da mobilidade dos estudantes, docentes e não docentes no ensino superior. Os dados de mobilidade 

são apresentados em 9.3 Internacionalização.  

Este serviço é transversal a toda a instituição e serve todos os CE. Como instrumento para a equiva-

lência de créditos é celebrado um plano de equivalência (learning agreement) que define o plano 

de estudos a frequentar em mobilidade para o estudante, nacional ou estrangeiro. Outras compe-

tências obtidas pelo estudante em mobilidade, para além do plano de estudos definido, são objeto 

de reconhecimento de créditos através do Suplemento ao Diploma.  
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Pese embora o IPVC/ESS incentive a mobilidade, a realidade é que não tem existido. Tratando-se de 

um curso efetuado em regime pós-laboral com parte dos estudantes a exercer a sua profissão, mui-

tas das vezes, no limiar dos recursos mínimos a par com a conjuntura sociopolítica e económica 

atual, não se constituem como fatores promotores deste intercâmbio, que, reconhecidamente, é 

uma mais-valia. 

7.2.6 Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estu-
dos e o ensino ministrado. 

A divulgação da instituição, o ciclo de estudos e o ensino ministrado está explicitamente apresen-

tada nos portais da APNOR (http://www.apnor.pt) e do IPVC (www.ipvc.pt), na ligação associada ao 

mesmo, nas newsletters, redes sociais, nas brochuras informativas sobre a oferta formativa, em 

mostras e feiras e comunicação através da imprensa regional e nacional. Pese embora, estas estra-

tégias de divulgação estruturam-se em conteúdos que consideramos globalmente adequados, fo-

ram apresentadas sugestões de melhoria a introduzir nas brochuras informativas. 

Referir também a organização de seminário “Políticas de Saúde: Presente e Futuro em Debate” e 

a participação em congressos da especialidade com apresentação de comunicações. 

Outra das estratégias de divulgação prende-se com a divulgação no portal da ESS-IPVC, da conclusão 

dos trabalhos finais (dissertações e trabalhos de projeto) dando particular destaque às problemáti-

cas que se constituíram objeto de estudo e/ou intervenção no âmbito dos trabalhos finais.

http://www.apnor.pt)/
http://www.ipvc.pt/


8. PROCESSOS (FORMAÇÃO) 

8.1 Objetivos de aprendizagem  

Tendo por base a informação disponível consideramos que os objetivos das várias unidades curri-

culares do curso foram atingidos. 

Há a destacar positivamente a realização de visitas de estudo a organizações/instituições nacionais 

e internacionais, designadamente Conselho da Europa, ONU, IN.CUBO, Serviço de Logística e Apro-

visionamento do Hospital de S. João. 

8.2 Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao esti-
mado em ECTS 

Tendo por referência a apreciação dos estudantes é sistematicamente referido a sobrecarga de tra-

balho para além da carga letiva presencial. Contudo, esta realidade tem fortes probabilidades de 

ser melhorada na medida em que o plano de estudos foi alterado neste sentido. 

8.3 Periodicidade da Revisão curricular  

Revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de trabalho: 

Como referimos várias vezes no relatório, foi revisto o plano de estudos com as alterações da carga 

horária e reforço das unidades curriculares optativas no âmbito da investigação. Com estas últimas 

visa-se reforçar as condições favoráveis à conclusão dos trabalhos finais. 



9. RESULTADOS ACADÉMICOS 

Quadro nº 9 - Resultados académicos 

Curso 
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Espec. 
Mes-
trado 

Espec. 
Mes-
trado 

Es-
pec. 

Mes-
trado 

Es-
pec. 

Mes-
trado 

N.º diplomados 25 0 20 3* 19 9* 17 2 

N.º diplomados em N anos  25 0 20 3* 19 9* 16 1 

N.º diplomados em N +1 anos  0 0 0 0 0 0 1 1 

N.º diplomados N+2 anos  0 0 0 0 0 0 0 0 

N.º diplomados em mais de N+2 
anos  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: GAQ/IPVC   
* Estudantes com duas matrículas, mas com provas públicas decorridas no ano letivo 2011-2012 

9.1 Sucesso Escolar 

Os resultados apresentados no quadro abaixo, evidenciam o sucesso do primeiro ano de curso (que 

confere grau de especialização).  

Quadro nº 10 – Classificações médias, máximas e mínimas obtidas nas UC 

Unidades Curriculares N Média final Classificação Max Classificação  Min 

Tratamento e Análise de Dados 17 14,00 17 10 

Complementos de Gestão 17 16,00 19 13 

Instrumentos de Gestão 17 13,65 17 10 

Economia e Finanças Empresariais 17 13,88 16 11 

Comportamento Organizacional 17 16,24 17 14 

Optativa  16 16,31 17 13 

Economia da Saúde 16 15,25 18 12 

Qualidade em Unidades de Saúde 16 13,63 17 11 

Gestão e Logística das Unidades de Saúde 16 14,88 18 10 

Política e Organização dos Sistemas de Saúde 16 13,69 15 12 

Em relação ao quadro anterior, há ainda a referir que no primeiro semestre frequentaram 17 mes-

trandos tendo 2 destes sido transferidos para o Ramo de Gestão de Empresas. No segundo semestre 

registou-se o reingresso de um estudante perfazendo o total de 16 mestrandos.  

Relativamente ao segundo ano aguardam provas públicas de trabalho final 20% (3) estudantes, pre-

vendo-se que 26,6% (4) concluam nos próximos 3 meses.



9.2 Empregabilidade 

O IPVC encontra-se a promover a auscultação dos seus antigos estudantes através de um inquérito 

online. Esta metodologia de auscultação é recente e está implementada desde Fevereiro de 2012, 

não tendo sido possível obter um conjunto de resposta que permita, desde já, uma análise consis-

tente. Desta forma, o enquadramento da empregabilidade dos diplomados do CE é efetuado consi-

derando os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, descritos no Relatório do 

DGEEC-MEC. Em Dezembro de 2012, o número de diplomados do CE inscritos nos Centros de Em-

prego do IEFP era de 8,9%, o que não traduz, de todo, a situação deste ciclo de estudos no IPVC. 

9.3 Internacionalização (tabela de apoio ao preenchimento em anexo) 

Relativamente à internacionalização nada há registar, dado que não se verificou mobilidade aos 

vários níveis (docente, não docente e discentes).



10. ANÁLISE SWOT DO CICLO DE ESTUDOS 

Quadro nº 11 – Análise Swot do Ciclo de Estudos 

  

Item CE Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Constrangimentos 

M
is

sã
o

 e
 O

b
je

ti
vo

s 

Cooperação entre os 
membros da APNOR; 

Melhoria progressiva da 
articulação entre as co-
ordenações da ESS e 
ESTG do IPVC; 

Corpo docente com qua-
lificação na área em 
crescendo. 

Visibilidade e credibili-
dade da instituição no 
âmbito da formação 
avançada na área da 
gestão de unidades de 
saúde;  

Promoção da Implemen-
tação de projetos na 
área da gestão de insti-
tuições de saúde/solida-
riedade social resultan-
tes da efetiva articula-
ção entre os projetos 
formativos entre os pro-
jetos das instituições e 
dos próprios estudan-
tes. 

Realização de evento ci-
entífico aberto à comu-
nidade 

Divulgação em eventos 
científicos diversos reali-
zada por estudantes em 
conjunto com professo-
res. 

 

 

Insuficiente divulga-
ção dos projetos da 
instituição ESS-IPVC, 
no sentido de promo-
ver maior integração 
dos estudantes nos 
mesmos;  

Inexistência de uni-
dade de investigação. 

Baixa adesão de estu-
dantes à avaliação on-
line. 

A não contabilização 
do tempo orientação 
dos trabalhos finais 
para a distribuição do 
serviço docente. 

Plano de estudos com 
uma elevada carga 
horária (em resolu-
ção). 

 

Incentivo ao empreen-
dedorismo na área do 
Curso; 

Reforço de relações in-
terinstitucionais 

Utilização/aplicação dos 
resultados obtidos nos 
trabalhos finais como 
meio de melhoria das 
condições sociais e de 
saúde;  

Produção de conheci-
mento científico de refe-
rência. 

Integração de docentes 
em centros de investiga-
ção da área do Curso 

 

Dinâmicas de organiza-
ção e funcionamento di-
ferentes entre as institui-
ções; 

Dispersão geográfica, 
agravada pelo atual con-
texto de crise. 
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Item CE 
(Cont..) 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Constrangimentos 

R
ec

ur
so

s 
m

at
er

ia
is

 e
 p

ar
ce

-

ri
as

 

Existência de parcerias 
nacionais e internacio-
nais a mobilizar pelo ci-
clo de estudos da AP-
NOR;  

Existência de equipa-
mentos e instalações 
adequadas ao ciclo de 
estudos. 

Nada a registar Promoção de adesão a 
programas de mobili-
dade. 

Estabelecer/consolidar 
parcerias entre institui-
ções de ensino superior 
e organizações loco-re-
gionais conducentes a 
um desenvolvimento 
sustentado do território. 

Subaproveitamento das 
potencialidades de inves-
tigação produzidas e a 
produzir no curso por 
parte de algumas organi-
zações empregadoras. 

P
es

so
al

 d
oc

en
te

 e
 n

ão
 d

o
ce

n
te

 

Corpo docente com qua-
lificação na área em 
crescendo, destacando-
se o nº de doutores; 

Rentabilização do corpo 
docente do MGO-RGUS 
do IPVC e IPP; 

Secretariado do mes-
trado eficiente e eficaz e 
reconhecido a nível da 
equipa e do público-
alvo. 

Não contabilização do 
tempo de orientação 
de dissertações na 
DSD. 

Sobrecarga crescente 
de trabalho docente  

 

Discussão científica alar-
gada (seio da APNOR) 
sobre os programas e es-
tratégias das unidades 
curriculares; 

Definição de linhas de 
investigação transver-
sais à APNOR; 

Reforço da coesão da co-
munidade educativa ma-
terializada pela partilha 
de projetos. 

Adoção de diferentes cri-
térios de contabilização 
de tempo para orienta-
ção de trabalhos finais 
para DSD entre os parcei-
ros da APNOR. 

 

Es
tu

d
an

te
s 

Motivação para o curso 

Espirito de equipa e en-
treajuda 

Capacidade de auto-or-
ganização e organização 
em grupo 

Baixa adesão dos es-
tudantes à avaliação 
on line;  

Grupo heterogéneo 
em relação à forma-
ção de base o que im-
plica estádios diferen-
ciados de conheci-
mentos em relação a 
diversas matérias. 

Não adesão aos pro-
gramas de mobili-
dade; 

Oportunidade de se 
perspetivarem novos 
desenvolvimentos inte-
grados nas diferentes di-
mensões da vida desig-
nadamente a nível pro-
fissional; 

Fortalecimento das rela-
ções entre a academia e 
os contextos de traba-
lho. 

Disponibilidade de 
tempo condicionada pelo 
exercício profissional 
concomitante ao per-
curso formativo, ex-
pressa pela maioria dos 
estudantes.  

 

P
ro

ce
ss

o
s 

Dinâmica implementada 
entre a comissão Téc-
nico-científica da AP-
NOR;  

Melhoria progressiva da 
articulação entre as co-
ordenações da ESS e 
ESTG do IPVC;  

Existência de secretari-
ado de apoio ao Curso; 

Insuficiente divulga-
ção dos projetos da 
instituição ESS-IPVC, 
no sentido de promo-
ver maior integração 
dos estudantes nos 
mesmos;  

Dinâmicas de organi-
zação e funciona-
mento diferentes en-
tre as instituições; 

Plano de estudos com 
uma elevada carga 
horária (em resolu-
ção) 

Oportunidade para a de-
finição de linhas de in-
vestigação no âmbito do 
curso em articulação 
com as instituições da 
região, orientadas para 
gestão/resolução de 
problemas prioritários. 

Acreditação do curso 
pela A3ES 

 

Dinâmicas de organiza-
ção e funcionamento dis-
tintas nas instituições en-
volvidas;  
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R
es

u
lt

ad
o

s 
A

ca
d

ém
ic

o
s 

Trabalhos finais com po-
tencial contributo para o 
desenvolvimento dos 
contextos de gestão de 
unidades de saúde e ins-
tituições sociais; 

Consolidação do pro-
cesso de divulgação ci-
entífica em coautoria 
com os estudantes, na 
área; 

Taxa de sucesso escolar 
no Curso de Especializa-
ção; 

Baixa taxa de conclu-
são do mestrado no 
tempo mínimo pre-
visto para o curso; 

 

Contribuir para enrique-
cimento do tecido em-
presarial e organizacio-
nal da região; 

Contribuir para a melho-
ria da visibilidade das 
instituições de ensino; 

Contribuir para o forta-
lecimento das relações 
entre o tecido empresa-
rial e as instituições de 
ensino superior. 

 

Limitações económicas 
com que os estudantes e 
famílias se confrontam. 

 

Item CE 
(Cont..) 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Constrangimentos 



11. PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA PARA O CE 

Quadro nº 12 – Ações de melhoria definidas em 13/14 

Item 

 
Acção Prazo 

Priori-

dade 
Indicador 

Fase  

Implementação 

Responsáveis/ 

Intervenientes 

 

Missão e 

Objetivos 

 

Criação de espaços/tempo 

para apresentação dos tra-

balhos finais, propondo à Di-

reção convite às organiza-

ções onde os trabalhos fo-

ram realizados1 

a partir 

do ano 

letivo 

2013-

2014. 

priori-

dade me-

dia 

Realiza-

ção de 1 

evento 

Planeado  Comissão de 

curso 

Proces-

sos 

Incporporação das altera-

ções do Instrumento de ava-

liação satisfação da QE 

1º se-

mestre 

 

Priori-

dade 

alta 

Alteração 

do instru-

mento 

IASQE 

Planaedo Conselhos Pe-

dagógicos do 

IPVC 

 

As propostas de melhoria para o ano letivo 2013/14 têm por base o funcionamento apenas do 2ª 

ano do curso. 

                                                             
1 Estratégia de promoção, entre outras, de incentivo à mobilização da investigação produzida. 

  Planeado 



12. ACOMPANHAMENTO DE ACÇÕES DE MELHORIA APRESENTADAS NO REL. 
CURSO 11/12 

Apresentam-se de seguida o grau de concretização das medidas de melhoria previstas no relatório 

de 2011/2012, sob a responsabilidade da coordenação de curso:  

Quadro nº 13- Acompanhamento de acções de melhoria definidas em 11/12  

Item 

 
Acção prazo 

priori-
dade 

indicador 
Fase im-
plemen-

tação 

Responsáveis/ 

intervenientes 

M
is

sã
o

 e
 O

b
je

ti
vo

s 

 

Concretização proposta de par-
ceria com a ENSP 

Ano le-
tivo 
2012-
2013 

priori-
dade 
media  

Formaliza-
ção de 1 
nova parce-
ria 

Em curso Presidência/Dire-
ção 

Sob proposta da 
Comissão de Curso 

Garantir  acesso efetivo à plata-
forma de moodle a todos os re-
gentes de UC externos 

Até Feve-
reiro de 
2013 

Priori-
dade 
alta 

Acesso ao 
moodle ga-
rantido a 
100% os Re-
gentes de 
UC externos 

Realizado Serviço de informá-
tica, sob proposta 
da Coordenação de 
curso. 

P
es

so
al

 d
o

ce
n

te
 e

 

n
ão

 d
o

ce
n

te
 

Proposta de realização de aulas 
práticas em grupos pequenos em 
unidades curriculares como TAD -  

Ano le-
tivo 
12/13 

priori-
dade 
alta  

Concretiza-
ção da pro-
posta  

Realizado  Coordenações do 
MGO IPVC 

Proposta de realização de aulas 
práticas em grupos pequenos em 
unidades curriculares como TAD -  

Ano le-
tivo 
12/13 

priori-
dade 
alta  

Concretiza-
ção da pro-
posta  

Realizado  Coordenações do 
MGO IPVC 

 Reforçar a adesão dos estudan-
tes à avaliação on line através da 
plataforma e implicação da dele-
gada de turma 

2012/13 Priori-
dade 
alta  

Melhorar a 
adesão  50% 

Parcial-
mente Re-
alizado  

Comissão de Curso 

 Realizado 
 Em curso 

 

 


