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Preâmbulo 

 

O Plano de Atividades do ISAVE – Instituto Superior de Saúde, define a posição estratégica institucional 

para o ano letivo 2018/2019. Proporciona um instrumento de gestão e de enquadramento orientador da 

atividade do instituto, tendo em conta a observação do seu contexto envolvente e dos seus recursos 

físicos e humanos com vista ao seu desenvolvimento futuro.  

 

Para tal, o presente plano de atividades integra um enquadramento geral, considerando a conjetura 

atual da instituição de ensino superior, identifica eixos estratégicos de atuação e menciona um 

orçamento para levar a cabo as estratégias propostas.  

 

O presente plano de atividades foi elaborado pelo Presidente do ISAVE, ouvido o Conselho Técnico-

Científico e será objeto de apreciação e aprovação por parte do Conselho de Direção do ISAVE, 

representante da entidade instituidora EPATV – Grupo Amar Terra Verde. 
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1. Introdução  

 

O ISAVE é um projeto educativo de ensino superior politécnico, reconhecido de interesse público pelo 

Decreto-Lei n.º 13/2002 de 19 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº229/2015 de 9 de outubro. 

Atualmente, conta com 3 ciclos de estudo e 4 cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP´s) em 

áreas afins à saúde.  

 

1.1. Missão 

 

O ISAVE tem como finalidades o ensino, a investigação científica e a difusão de conhecimentos nas 

áreas ministradas, devendo também colaborar na melhoria da saúde e da qualidade de vida da 

população, através dos meios que lhe são próprios. Contribui para o desenvolvimento da região, através 

da formação dos seus futuros quadros, nas áreas das Ciências da Enfermagem e das Tecnologias da 

Saúde. O instituto coloca à disposição da região um conjunto de outras formações, cursos de 

especialização e de pós-graduação, bem como outros cursos de curta duração implementados com 

entidades locais e adaptados às necessidades da região. Da missão do ISAVE consta a celebração de 

projetos de cooperação nacional e internacional, tendo como objetivo a promoção do intercâmbio 

pedagógico e científico e o desenvolvimento de atividades relevantes para o ensino e investigação 

científica no âmbito da saúde ou em outros julgados de interesse. 

 

O projeto educativo do ISAVE não se baseia apenas no suporte físico à formação teórica e prática dos 

seus estudantes. Na prossecução das suas atribuições compete ao ISAVE ser reconhecido na área da 

investigação, promovendo o desenvolvimento da capacidade intelectual dos seus estudantes e docentes 

no âmbito da Enfermagem e das Tecnologias da Saúde.  

 

Assim, são objetivos da instituição de ensino superior, estabelecer stakeholders regionais e 

internacionais e identificar e encontrar soluções para os problemas existentes ao nível do panorama 

contextual. Deste modo, o estabelecimento de ensino superior, deseja: 

  

1. Prestar cuidados de saúde às populações; 

2. Desenvolver serviços que a comunidade necessite; 

3. Realizar programas de formação contínua. 
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No domínio da formação graduada, o ISAVE pretende ser um estabelecimento de ensino superior que 

articule de forma correta o ensino superior politécnico, privilegiando, de início, a Enfermagem e as 

Tecnologias da Saúde. Toda a formação centra-se essencialmente na lecionação de cursos que 

conferem o grau de licenciatura e formação profissional superior.  

  

Para que um projeto de ensino desta natureza seja exequível é necessário prestar atenção especial à 

formação pedagógica, científica e técnica dos seus docentes e pessoal técnico. 

 

Conscientes de que no mundo atual, graças à revolução científico-técnica e informática, os saberes 

estão em constante e acelerada evolução e que os profissionais formados numa instituição, quando 

inseridos na vida profissional rapidamente se vêm confrontados com a desatualização dos seus 

conhecimentos e práticas, o ISAVE adota uma filosofia de ensino e formação contínua, que permite 

manter laços constantes com os seus formandos, garantindo-lhes oportunidades de formação 

profissional pós-graduada atualizada, com rigor científico e certificada. 

  

Para tal, existirá a programação anual correspondente à realização de cursos de especialização, cursos 

de curta duração, seminários e workshops. 
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2. Enquadramento e conjetura atual  

 

A qualidade mantem-se como uma aposta de desenvolvimento e sustentabilidade, constituindo-se como 

a base para uma reflexão permanente e aprofundada, exigindo à instituição uma capacidade de 

inovação e de adaptação às condições atuais, tendo em vista melhorias de caráter científico, 

pedagógico e de funcionamento, tanto numa perspetiva de qualidade do processo educativo, como 

numa maior racionalização dos recursos disponíveis. 

  

Temos assistido a profundas reformas que atravessam de forma laminar a sociedade. Ensino, cultura, 

economia, sociedade estão em profunda transformação e os paradigmas que eram dados como certos, 

hoje são vistos como um suporte caído de sociedades em alteração. O ISAVE está neste processo e sabe 

que tem de perceber as mudanças para dar passos definidos e reais face a um futuro que será diferente 

do atual.  

 

O ISAVE é, hoje, uma entidade diferente, nova, com a necessidade de se pensar, criar como filosofia, 

para fazer face a um futuro que será diferente e que sabemos que passa por diminuição do número de 

licenciaturas, por uma aposta na criação de mais CTeSP e em formação profissional, a concretização de 

outras formações que devem ser estruturadas em rede, assumindo o ISAVE a sua função como estrutura 

de diferentes níveis de ensino numa região. Linhas concretas determinam o sucesso do ISAVE que, 

também o sabemos, estará sempre dependente da recuperação económica e demográfica de uma 

região e de um país. 

  

As premissas existentes direcionam para uma rigorosa gestão económica, financeira e académica de 

todos os recursos disponíveis, reorganizando e ajustando os respetivos meios – infraestruturais e 

humanos – a um número variável de estudantes inscritos. 
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3. Eixos estratégicos  

 

Considerando a conjetura atual, procede-se à identificação de objetivos estratégicos para o ano letivo 

2018/2019 e que se julgam os mais oportunos para dar continuidade aos trabalhos realizados em anos 

anteriores com vista a incrementar a instituição nas suas múltiplas áreas de atuação.  

 

Para tal, são mencionados eixos de estratégicos de atuação que vão ao encontro dos eixos explanados 

no Plano Estratégico da IES:  

|Formação 

|Investigação & desenvolvimento  

|Internacionalização  

|Governação e Gestão Estratégica 

|Estudantes, Comunidade e Cultura  

 

Deste modo, o presente Plano de Atividades expõe as atividades previstas referentes ao ensino, 

considerando a melhoria deste, o aumento da oferta formativa, satisfação dos estudantes; referentes à 

investigação e desenvolvimento; à interação com a sociedade; à internacionalização; à organização e 

gestão, nomeadamente dos ciclos de estudos, do pessoal docente e não docente, bem como para a 

realização dos relatórios institucionais.  

  

 

3.1 Eixos estratégicos na área do ensino 

  

Eixo estratégico 1: Melhoria da qualidade de ensino 

 

A melhoria de qualidade do ensino deve ser assumida de forma global, multidisciplinar e ter no centro 

o estudante como um todo. Todos os processos de ensino devem partir do estudante como uma pessoa 

com necessidade de formação técnica e humana e que essa formação deve ser adequada ao tempo, 

espaço e necessidades futuras de uma sociedade global. No âmbito destas conceções, todas as ações 

que em baixo se descrevem têm como ponto fulcral o estudante e são desenvolvidas com esse fim. 
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Nº Ação Deadline Período de 
Realização 

Intervenientes Indicador de Sucesso 

1 Acompanhamento da acreditação dos 
ciclos de ciclos de estudos  

julho 2019 Ano letivo Docentes 
Serviços 

Administrativose 
Presidente  

Acreditação dos ciclos 
de estudo  

2 Aquisição de materiais consumíveis e 
não consumíveis, necessários para as 

atividades letivas 

julho 2019 Ano letivo Docentes, 
Serviços 

Administrativos 

Inexistência de rotura 
de stocks 

3 Incentivar a inscrição dos docentes 
em cursos de doutoramento 

junho 2019 Ano letivo Diretores de 
Curso, CTC, 
Presidente 

Nº de inscrições em 
programas de 
doutoramento 

4 Incentivar a inscrição dos docentes 
para a aquisição do título de 

especialistas  

Junho 2019 Ano letivo  Diretores de 
Curso, CTC, 
Presidente 

Nº de inscrições em 
programas de 
doutoramento 

4 Aumentar o acervo bibliográfico e 
aquisição de base de dados digital 

julho 2019 Ano letivo Presidente, 
Docentes, 
Diretores, 

Conselho de 
Direção 

Nº de livros adquiridos 
e bases de dados e 

livros  
disponíveis 

5 Aumento de modelos anatómicos 
para as aulas práticas e estudo dos 

estudantes 

julho 2019 Ano letivo Presidente, 
Docentes, 
Diretores, 

Conselho de 
Direção 

Nº de modelos 
anatómicos adquiridos 

6  Continuar a melhorar as plataformas 
digitais existentes, moodle e netpa 

julho 2019 Ano letivo Informática, 
secretaria, todo 

o pessoal 
docente 

Satisfação dos 
utilizadores 

7  Implementação de um sistema de 
inquéritos on-line e avaliação dos 

índices de satisfação  

julho 2019 Ano letivo Informática, 
Presidente, 

Serviços 
Administrativos, 

alunos, docentes, 
não docentes 

Nº de inquéritos 
preenchidos 

8 Reformulação dos regulamentos 
existente adequando os mesmos à 

nova realidade do ISAVE 

julho 2019 Ano letivo Presidente, 
Serviços 

Administrativos, 
Conselho de 

Direção 

Nº de regulamentos 
reformulados 

9 Reformular os protocolos com 

instituições prestadoras de cuidados 

julho  2019 ano letivo Serviços 
Adminsitrativos, 

Nº de protocolos 
celebrados 
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de saúde, de forma a garantir os 

estágios dos nossos estudantes 

Presidente 
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Eixo estratégico 2: Aumento da oferta formativa 

 

O aumento da oferta formativa prevê um crescimento de cursos pós graduados, cursos de 

especialização e cursos técnicos superiores que vão constituir a base de sustentabilidade da instituição 

e reforçar a capacitação dos jovens na região.  

 

 

Nº Ação Deadline Período de 
Realização 

Intervenientes Indicador de Sucesso 

1. Submissão de um novo ciclo de 
estudos em Nutrição e Dietética  

out 2018  Ano Letivo  Diretores de 
Curso, CTC, 
Presidente, 
serviços 
administrativos, 
Conselho de 
Direção 

Nº ciclo de estudos 
aprovados  

2. Dar resposta à DGES dos CTeSP 
submetidos (jan 2018)   

julho 2019 Ano Letivo  Diretor de curso, 
Presidente  

Nº de cursos aprovados  

3.  Aumentar a oferta de formação pós-
graduada 

julho 2019 Ano Letivo Diretores de 
Cursos, Serviços 
Administrativos, 
Presidente do 
ISAVE 

Nº de pós- 
graduações em 
funcionamento 

4.  Criação de cursos de especialização 
de curta duração 

julho 2019 Ano letivo Diretores de 
Cursos, Serviços 
Administrativos, 
Presidente do 
ISAVE 

Nº de cursos 
realizados 

5.  Criação de cursos de formação 
contínua, Workshops e Seminários  

julho 2019 Ano letivo Diretores de 
Cursos, Serviços 
Administrativos, 
Presidente do 
ISAVE 

Nº de cursos 
realizados 
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De seguida é apresentada a agenda prevista para o ano letivo 2018/ 2019 em termos de formações, 

seminários, congresso e workshops. Contudo ressalva-se que alguns encontros estimados para o ano 

2019 ainda careçam de confirmação de data.   

 

 

             

Data 
 

Formação Área 

22,23 setembro 2018  Mesoterapia Homeopática (BWIZER)  Fisioterapia  

29 setembro 2018 Suporte Básico de Vida e 
Desfibrilhador Automático  Externo ( 
BWIZER) 

Enfermagem 

10 outubro 2018  Inovações em Prótese Dentária  Prótese Dentária  

13, 14 outubro 2018 Módulo II – Terapia Miofascial 
(Eduardo Merino) 

Fisioterapia 

16 outubro 2018  Seminário "Estratégias para a 
promoção de uma alimentação 
saudável em contexto escolar" 
CM Esposende  

Nutrição  

3 novembro 2018  Intervenção no doente crítico (Filipe 
Franco)  

Enfermagem 
  

10, 11, 17 novembro 2018 Massagem Infantil (João Vieira)  Fisioterapia 

12 a 17 novembro 2018 Europa Bootcamp  
(Modal Criativity)  

Empregabilidade/ 
Empreendorismo  

24, 25 fevereiro 2019 A Fisioterapia na Gravidez e no Pós 
Parto (Tânia Oliveira)  

Fisioterapia 

27 de fevereiro 2019  2º Seminário de Controlo de Infeção 
(Daniela Gonçalves)  

Ciências de Base 

Início do 2º Semestre  Pacote Formativo Pós Graduado  Área da Saúde e Social  

março 2019  II Congresso Luso Galaico de 
Gerontologia  

Gerontologia  
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Eixo estratégico 3: Satisfação do estudante 

 

Durante o ano letivo 2017/2018, de modo a melhorar o serviço prestado aos estudantes, o ISAVE 

pretende realizar as seguintes ações de forma atingir os seguintes objetivos: 

1. Contribuir para uma maior satisfação dos alunos; 

2. Contribuir para a empregabilidade dos recém-licenciados; 

3. Consolidar o número de estudantes e impedir o seu decréscimo. 

 

Nº Ação Deadline Período de 
Realização 

Intervenientes Indicador de Sucesso 

1. Prosseguir o reforço da dinâmica do 

GAPAS 

julho 2019 Ano letivo Psicóloga Aumento do nº de 
atendimentos 

2. Apoiar o provedor do estudante no 

sentido do reforço das suas funções de 

defesa dos direitos dos estudantes e 

legítimos interesses 

julho 2019 Ano letivo Presidente, 
Provedor do 
Estudante 

Sucesso na satisfação 
e resolução de todas 
as questões dos 
estudantes 

3. Criar parcerias com empresas de 
recrutamento 

julho  
2019 

Ano letivo Gabinete de 
Empregabilidade  

Parceiros de 
recrutamento de 
múltiplas empresas 

5. Criar mecanismos de apoio aos nossos 
ex-estudantes, na procura de 
emprego, no reconhecimento do 
certificado 

julho 2019 Ano letivo Gabinete de 
Empregabilidade 

Nº de estudantes que 
solicitam ajuda ao 
gabinete e resolução 
de todos os pedidos 

7. Apostar na promoção e divulgação da 
oferta formativa existente, através de 
visitas às escolas, palestras e outros 
tipos de divulgação 

junho 
2019 

Ano letivo Gabinete de 
Divulgação e 
Imagem  

Número de ingressos 

8. Criação de parcerias internacionais 
para a angariação de novos estudantes 

julho 2019 Ano letivo Serviços 
Administrativos, 
Presidente, 
Conselho de 
Direção 

Número de ingressos 
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3.2. Eixos estratégicos na investigação & desenvolvimento 

  

A instituição deve dotar-se de mecanismos para promover e realizar atividades científicas e 

tecnológicas adequadas à sua missão institucional. Deve dar-se particular incidência à proposta de 

projetos inseridos na comunidade de forma a desenvolver atividades de investigação orientada através 

das seguintes estratégias da instituição. Neste ponto pretende-se dar uma estrutura mais sólida ao 

CICS- Centro Interdisciplinar em Ciências da Saúde, com vista:  

 |Promover o desenvolvimento de investigação no domínio científico na Enfermagem nas Tecnologias 

de Saúde;  

| Desenvolver protocolos com unidades de investigação nas áreas científicas do ISAVE; 

| Publicar os trabalhos de investigação integrados na unidade Curricular de Investigação Aplicada;  

| Promover  projetos com impacto na comunidade, com vista ao desenvolvimento local e regional.  

 

Nº Ação Deadline Período de 
Realização 

Intervenientes Indicador de Sucesso 

1. Estabelecimento de acordos com 

centros de investigação externa 

julho 2019 Ano letivo Presidente, 
Serviços 
Administrativos 
Membros do CICS  

Número de acordos 
estabelecidos 

2. Criação de projetos de investigação julho 2019 Ano letivo Docentes, 
Presidente 
Membros do CICS 

Número de projetos 
realizados 

3. Candidatura a projetos financiados julho 2019 Ano letivo Presidente, 
Conselho Direção 
Membros do CICS  

Número de projetos 
financiados 
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3.3. Eixos estratégicos na área de internacionalização 

  

As ações de internacionalização centram-se no intercâmbio de docentes e estudantes, bem como na 

criação de parcerias e projetos de investigação de âmbito internacional. Desta forma, prevê-se a 

manutenção dos programas de mobilidade, nas parcerias para a angariação de novos estudantes, no 

estabelecimento de outros acordos que permitam melhorar a empregabilidade dos licenciados, assim 

como na possibilidade de realização de cursos à distância de curta duração. 

 

Nº Ação Deadline Período de 
Realização 

Intervenientes Indicador de Sucesso 

1. Candidatura ao Programa de 

Mobilidade ERASMUS 

maio 2019 janeiro a maio 
2016 

Gabinete de 
apoio ao 
Estudante, 
Presidente 

Carta ERASMUS 

2. Incentivar a mobilidade de pessoal 

docente, não docente e alunos ao 

abrigo do Programa ERASMUS 

julho 2019 Ano letivo Gabinete 
ERASMUS 

Número de 
mobilidades efetuadas 

3. Celebração de protocolos com 

entidades estrangeiras, com o intuito 

de investigação 

julho 2019 Ano letivo Presidente, 
Centro de 
Investigação, 
Gabinete 
ERASMUS 

Nº de protocolos 
celebrados 

4. Criação de parcerias com empresas da 

área da saúde, estrangeiras para 

recrutamento dos nossos profissionais 

julho 2019 Ano letivo Gabinete de 
emprego 

Número de parcerias 
realizadas 

5. Criação de parcerias para angariação 

de novos estudantes 

julho 2019 Ano letivo Presidente Número de ingressos 
futuros 

6. Reforçar a participação na RACS  

Rede Académica das Ciências da 

Saúde no espaço lusófono  

julho 2019 Ano letivo Presidente  Número de cursos 
realizados 
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3.4. Eixos estratégicos na área da organização e gestão 

 

Descrevem-se de seguida os principais eixos estratégicos nos domínios da organização e da gestão dos 

ciclos de estudos, pessoal docente e não docente e de índole geral referentes à organização e gestão 

de relatórios institucionais. 

 

Eixo estratégico 1: Gestão dos ciclos de estudo  

 

Nº Ação Deadline Período de 
Realização 

Intervenientes Indicador de Sucesso 

1. Relatório de autoavaliação dos cursos julho 2019 Ano letivo Presidente, 
diretores de curso 

Publicação dos 
relatórios 

2. Aquisição de materiais necessários 

para a atividade letiva 

Julho 2019 ano letivo Diretores de 
curso, serviços 
administrativos 

Inexistência de rotura 
de stocks 

 

Eixo estratégico 2: Pessoal docente e não docente 

 

Nº Ação Deadline Período de 
Realização 

Intervenientes Indicador de Sucesso 

2. Elaborar um plano de formação para 

pessoal docente e não docente 

Julho 2019 setembro a 
dezembro 
2015 

Presidente, CTC e 
serviços 
administrativos 

Plano de formação 

3. Elaboração de um mapa, com a 

qualificação e regime de serviço do 

corpo docente 

março 
2019 

setembro 2015 
a março 2016 

CTC, serviços 
administrativos 

Mapa atualizado 

4. Elaboração de mapa onde conste os 

docentes que estão em programas de 

formação graduada, e os que estão 

em condições de a efetuarem 

julho 2019 ano letivo CTC, serviços 
administrativos 

Mapa atualizado 
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Eixo estratégico 3: Relatórios institucionais 

 

Nº Ação Deadline Período de 
Realização 

Intervenientes Indicador de 
Sucesso 

1. Elaboração do relatório de 

autoavaliação institucional 

julho 2019 ano letivo Presidente, diretores 
de curso 

Publicação do 
Relatório 

2. Cuidar do cumprimento da elaboração 

dos relatórios anuais (Relatório da UC, 

Relatório do Conselho Pedagógico e 

Relatório do Conselho Técnico 

Cientifico) 

julho  
2019 

ano letivo Presidente, CTC, 
Conselho 
Pedagógico, 
Docentes 

Número de 
cumprimentos dos 
relatórios 

3. Cuidar do cumprimento da elaboração 

de relatórios dos diferentes serviços 

de apoio à atividade docente 

julho 
2019 

ano letivo Presidente, 
responsáveis de cada 
serviço 

Número de 
cumprimentos dos 
relatórios 
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3.5. Eixos estratégicos na área de interação com a sociedade 

 

O ISAVE apresenta uma forte interação com a sociedade que o rodeia, colaborando ativamente com 

diversas iniciativas que visam a promoção da saúde e a prevenção da doença. Essas iniciativas irão 

sofrer uma alteração em termos de realidade contextual. Todavia, é da consciência do ISAVE reforçar 

uma nova rede social inserida no concelho de Amares considerando os dispositivos materiais e humanos 

da própria instituição. Tenciona-se fazer novos protocolos que incorporam outras instituições de saúde 

e organismos autárquicos ou empresas locais. A instituição deverá realizar uma forte aposta na 

promoção e divulgação da oferta formativa existente a partir de ações julgadas apropriadas, devendo-

se dar prioridade às visitas e receções de estudantes de escolas secundárias, assim como outras em 

baixo apresentadas: 

 

Nº Ação Deadline Período de 
Realização 

Intervenientes Indicador de Sucesso 

1.  Divulgação da oferta em escolas 

secundárias 

julho 2019 Ano letivo Docentes e 
Gabinete de 
Comunicação 

Número de ingressos 

2. Estabelecer protocolos com as 

entidades locais 

julho  
2019 

Ano letivo Presidente, 
Secretariado da 
Presidência 

Número de protocolos 
realizados 

3. Realização de palestras e seminários, 

abertos à comunidades 

julho 2019 Ano letivo Gabinete de 
Comunicação, 
Docentes 

Número atividades 
realizadas 

4. Realizar de ações de promoção da 

saúde e prevenção da doença 

julho 2019 Ano letivo Gabinete de 
Comunicação, 
Docentes 

Número ações 
realizadas 

5. Atividades conjuntas com municípios julho 2019 Ano letivo Docentes e 
Gabinete de 
Comunicação 

Número de atividades 
realizadas 
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4. Orçamento 

 

Mediante os eixos estratégicos anteriormente expostos, serão aliviados os custos financeiros associados 

à implementação das referidas atuações, de forma a apresentar uma proposta para posterior aprovação 

pelo Conselho de Direção do ISAVE, representante da entidade instituidora EPATV – Grupo Amar Terra 

Verde. 
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5. Considerações finais 

  

O presente plano de atividades pretendeu essencialmente criar linhas estratégicas em múltiplas 

vertentes a desenvolver para o ano letivo 2018/2019 que se enquadram numa perspetiva de consolidar 

algumas estruturas disposicionais e abrir horizontes para a construção de um futuro formativo, 

investigacional e de oferta de serviços.  

 

A preocupação perante a qualidade da oferta formativa, a sua avaliação e a acreditação dos cursos 

perante a A3ES apresenta-se, igualmente, como um desafio atual e fundamental, a que continuará a 

ser dado especial ênfase. Para o próximo ano, continuar-se-á a apostar na qualificação do corpo 

docente e não docente, numa estratégia de desenvolvimento humano e de qualificação, traduzindo 

uma relação direta entre pessoas mais qualificadas e instituição com maior nível de qualidade. 

  

Fatores condicionantes do desenvolvimento institucional, do número de estudantes e do próprio 

orçamento são relevantes para a implementação das estratégias propostas neste Plano de Atividades, 

bem como para o crescimento do ISAVE. O reforço a projeto de cariz comunitário, o enaltecimento de 

serviços de saúde prestados e as atividades de caráter duradouro que resultem de uma estreita ligação 

do ISAVE ao tecido social e económico da região, às autarquias, às empresas e às estruturas sociais e 

culturais são a nosso ver os pilares estruturantes e sustentáveis da instituição. 

 

Considerando que o ISAVE encontra-se num período de mudança é crucial para nós a definição deste 

Plano de Atividades, pois imputa novas ideias e ações, atividades exaustivas de promoção e divulgação 

do instituto, a criação de novas ofertas formativas, a dedicação à atividade docente e de investigação 

que possam permitir a continuidade e a revitalização desta instituição. 

 


