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O ISAVE – Instituto Superior de Saúde, localizado no concelho de Amares, Braga é um centro 

de criação, difusão e promoção da cultura, ciência e tecnologia, articulando o estudo e a 

investigação, de modo a potenciar o desenvolvimento humano, como fator estratégico do 

desenvolvimento sustentável do país.  

Este assume-se como um projeto de ensino superior, que tem como objetivo capacitar os 

profissionais de saúde de conhecimentos técnico-científicos, que se espelham ao nível do 

profissionalismo e humanização das respostas de saúde. Está alicerçado na qualidade da 

formação superior, moldada por um ensino diferenciado, projetando a cultura, a inovação, e 

investigação tecnológica, no prestígio e na excelência, com vista a melhorar os 

serviços/respostas de saúde e socias para todos. Este projeto, não se baseia apenas no suporte 

físico à formação teórica e prática, mas na proliferação do reconhecimento e qualificação dos 

técnicos na área da saúde com extensão à esfera social, de forma a promover o bem-estar das 

populações.  

O projeto educativo, científico e cultural prossegue, entre outros, os seguintes fins:  

|Promover o desenvolvimento humano na sua integralidade, relevando as dimensões 

científica, técnica, ética, social e cultural, e tendo por paradigma a busca incessante de 

padrões elevados de qualidade;  

|Fomentar atividades de investigação fundamental e aplicada que visem contribuir, de forma 

criadora, para o desenvolvimento da área da saúde e das tecnologias da saúde;  

|Promover a capacitação dos recursos humanos nas áreas prioritárias do desenvolvimento;  

|Prestar serviços diversificados à comunidade, numa perspetiva de valorização recíproca;  

|Desenvolver o intercâmbio científico, técnico e cultural com instituições de investigação e de 

ensino superior, nacionais e estrangeiras;  

|Contribuir para o desenvolvimento da cooperação internacional e para a aproximação entre 

os povos, designadamente nos domínios da educação e do conhecimento, da ciência e da 

tecnologia;  
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|Contribuir, de modo rigoroso e crítico, para a defesa e para o desenvolvimento da pessoa 

humana, bem como do seu património cultural, mediante a investigação, o ensino e os 

serviços prestados à comunidade, quer local, quer nacional ou internacional;  

|Fomentar um clima de diálogo de aceitação fraterna, de pleno respeito pela diversidade 

individual e pela liberdade de consciência de cada pessoa;  

|Fomentar a participação na vida cultural, pedagógica e administrativa do ISAVE, na forma e 

nos termos que concorram para assegurar a melhor realização dos correspondentes fins e 

objetivos. 

Deste modo, na prossecução das suas atribuições compete ao ISAVE: 

1. Criar/ desenvolver ofertas educativas  

1.1.No domínio da formação graduada 

A formação centra-se na lecionação de cursos que conferem grau de licenciatura na área das 

Tecnologias da Saúde e das Ciências da Enfermagem.  

 

O ISAVE dispõe de mecanismos capazes de dar resposta à natureza eminentemente 

tecnológica dos cursos na área da saúde, em que toda a formação está centrada na 

aprendizagem e no domínio teórico e prático das modernas tecnologias associadas ao estado 

atual e em constante atualização do saber.  

 

1.2.Formação Técnica Profissional Superior  

No sentido, de aumentar a massa crítica do instituto o ISAVE propõe cursos Técnicos Superior 

Profissionais (TeSP´s), nível V em áreas afins à saúde, com vista a capacitar profissionais 

qualificados com competências especializadas para atuarem no sentido de promover a 

qualidade de vida de vida das populações.  

 

1.3. No domínio da formação pós-graduada 

Conscientes que no mundo atual exige uma constante atualização dos conhecimentos e 

práticas de atuação/ intervenção o ISAVE dispõe um conjunto de formações pós graduadas e  e 

especializadas em áreas específicas. Estas ofertas formativas, propostas anualmente pautam-

se pelo rigor pedagógico e científico.  
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2. Investigação & Inovação  

O ISAVE integra o Centro Interdisciplinar de Ciências da Saúde (CICS) que surge no sentido de 

se desenvolver atividades de investigação, no âmbito das ciências da saúde. Para tal, estão em 

curso um conjunto de projetos associados à área da saúde, em que docentes e estudantes do 

ISAVE colaboram nas várias fases do processo de investigação. Desta forma, este núcleo de 

investigadores visa estimular, desenvolver, promover e divulgar a investigação no domínio das 

ciências da saúde.  

 

3.  Internacionalização  

O instituto sustenta um interesse vincado em internacionalizar a sua participação e colabora 

com um conjunto de outras instituições de ensino superior, centros de investigação e ONG´s, 

na medida em que assume um pressuposto de atuação ao nível europeu e lusófono. Deste 

modo, o ISAVE assume parcerias com redes e consórcios internacionais, com vista a potenciar 

a inovação, o crescimento sustentável e inclusivo na área das ciências da saúde e de âmbito 

social. 

 

 

4.  Políticas de desenvolvimento local  

O envolvimento da instituição com a comunidade é um focus de atuação da mesma, e de 

forma a sustentar esta dinâmica o ISAVE, assume um conjunto de protocolos existentes com 

diversas instituições e agentes locais, de maneira a alicerçar alguns dos objetivos de 

intervenção local com ligação às áreas ministradas. Para tal, todos os docentes e estudantes 

têm oportunidade de desenvolverem atividades com validade educativa e pedagógica, em 

articulação com um conjunto de stakeholders, promovendo um conjunto de ações que visam a 

promoção da saúde e a intervenção/ apoio social à comunidade.  

 

5. Projeção cultural  

Assente num visão alargada da noção de cultura, o ISAVE tem um papel no enaltecimento da 

mesma na região onde se insere, assente na promoção das tradições e do património cultural. 

Deste modo, todas as ações desenvolvidas em prol da comunidade, visam a promoção cultural 

da academia e da comunidade em geral, com o intuito de se assegurar a comunicação, o 

diálogo intercultural, a mobilização e a participação ativa de setores/contextos diversificados 

da sociedade. 
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Assim sendo, ISAVE proporciona novas oportunidades e constitui um agente de criação e 

dinamização de um cluster regional capaz de contribuir para um maior aproveitamento do 

potencial do território e uma melhor rentabilização dos recursos locais como forma de 

resposta mais eficiente às necessidades atuais e futuras dos concelhos de proximidade.  

 

Consciente das suas atribuições e competências, o ISAVE assume-se como um dispositivo 

regional que pretende ajudar a dar resposta aos desafios das comunidades envolventes, 

disponibilizando-se a dar continuidade e potencialidade à área da saúde e social, bem como 

noutras áreas a implementar mediante a identificação de necessidades. 

 

 

Aprovado em Plenário do Conselho Técnico – Cientifico a 09 de fevereiro de 2017 

 

Homologado pela Presidente do ISAVE a 10 de fevereiro de 2017 
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