PLANO ESTRATÉGICO
2017 - 2020

SUMÁRIO EXECUTIVO
A Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSCVP) desenvolve a sua
atividade no âmbito do ensino superior politécnico privado.
É Missão da ESSCVP, no quadro dos sete princípios fundamentais da Cruz Vermelha, formar
profissionais na área da Saúde, que prestem serviços de excelência, sejam capazes de
difundir o conhecimento científico e para ele contribuir, promovendo a integração de todos na
sociedade, no estrito respeito pela singularidade da Pessoa.
A Visão da ESSCVP alinha-se com os seguintes objetivos: desenvolver, periodicamente,
ofertas formativas adequadas às necessidades do mercado; promover a satisfação dos
estudantes; promover a satisfação dos colaboradores internos e externos; manter e
desenvolver novas parcerias no âmbito das CPLP; fomentar o investimento na produção
científica; assegurar a manutenção e a criação de novas infraestruturas, recursos materiais e
tecnológicos necessários à atividade pedagógica.
O plano estratégico (PE) decorre do projeto educativo, científico e cultural que por sua vez
está em linha com a missão da ESSCVP, desdobrando-a nas suas diferentes componentes.
Para além das dimensões já incluídas, o PE acrescenta-lhe as áreas do Voluntariado e da
Comunidade e Inclusão, que refletem a especificidade da instituição a que pertence a
ESSCVP.
1 – Dimensão Educativa
A oferta formativa da ESSCVP norteia-se pelos mais elevados padrões de qualidade e
incorpora as melhores práticas pedagógicas.
Atenta a vocação profissionalizante das suas formações, os órgãos próprios da ESSCVP
garantem que os estudantes adquirem ao longo dos ciclos de estudo um perfil de
competências que dê resposta às exigências do mercado de trabalho.
A ESSCVP conta, na docência, com a colaboração de especialistas que mantenham uma
prática profissional regular nas áreas nucleares das diferentes formações.
A ESSCVP procura estabelecer parcerias com instituições de referência, de modo a garantir
a qualidade dos estágios/ensinos clínicos que constituem a componente prática das diferentes
formações.
Dentro da área da Saúde, os órgãos legal e estatutariamente competentes da ESSCVP têm
por dever identificar oportunidades ao nível de formação de 1º ciclo (licenciatura), avaliar
realisticamente essas oportunidades sob todos os pontos de vista (externos e internos) e,
sendo o caso, desenvolver as diligências necessárias junto das entidades competentes para
aumentar a oferta formativa.
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Dentro da área da Saúde, ou afins, em parceria ou isoladamente, a ESSCVP procura
aumentar a sua oferta formativa pós-graduada, conferente ou não de grau, de uma forma
dinâmica, promovendo formações com forte cariz prático e que vão ao encontro das reais
necessidades dos profissionais ou possam servir como complemento de formação para
recém-licenciados.
Dentro da área da Saúde, ou afins, em parceria ou isoladamente, a ESSCVP procurará
desenvolver formações de curta duração que respondam a necessidades específicas
identificadas em cada momento.
2 – Dimensão Científica
No contexto atual da investigação e desenvolvimento, a ESSCVP assume a sua reduzida
dimensão e a consequente dificuldade em produzir conhecimento científico estritamente com
os recursos (humanos e materiais) da Escola.
Por estas razões, o trabalho científico dos docentes da ESSCVP deverá ser desenvolvido
preferencialmente nos seguintes termos:
- integrando grupos de investigação externos, devidamente reconhecidos e avaliados pelas
entidades competentes (nomeadamente pela FCT); ou
- enquanto investigadores inseridos num projeto de investigação de reconhecida importância,
desejavelmente reconhecido pelas entidades competentes; ou
- em áreas específicas e com objetivos concretos, num grupo mais pequeno, se objetivamente
existirem recursos disponíveis que tornem o trabalho viável; ou
- integrando grupos de trabalho de organismos que, a nível nacional ou internacional, sejam
reconhecidamente relevantes.
Sem prejuízo de outros, assume carácter fundamental na avaliação do sucesso do trabalho
de investigação a publicação de artigos científicos, sujeitos a revisão de pares, em periódicos
indexados nas principais bases de dados internacionais e com coeficiente de impacto que
sejam considerados relevantes nas áreas específicas.
Todos os docentes que desenvolvam investigação devem, com coerência, fazer refletir esse
trabalho na dimensão educativa do projeto de Escola.
3 – Dimensão Cultural
A dimensão cultural do projeto de Escola inclui, neles não se esgotando, os seguintes eixos:
- promoção da compreensão e aceitação das diferenças culturais;
- promoção da cidadania e da valorização pessoal através de atividades culturais;
- promoção do respeito pelo meio ambiente.
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4 – Dimensão do Voluntariado
O voluntariado é um dos princípios da Cruz Vermelha.
A toda a comunidade escolar é solicitada a participação em atividades de voluntariado, seja
através de Cruz Vermelha Portuguesa (preferencialmente, por ser a marca identitária da
Escola), seja por outras instituições.
As atividades de voluntariado desenvolvidas por via da Escola, para além do valor intrínseco
que têm, visam formar voluntários que perfilhem este princípio mesmo quando desvinculados
da instituição.
O voluntariado tem um papel fundamental nas atividades de integração dos novos estudantes,
substituindo-se à denominada “praxe académica”.
5 – Comunitário e de inclusão
É objetivo da ESSCVP trabalhar em articulação com a Junta de Freguesia de Alcântara e
outras organizações e instituições que operem na zona, de modo a dar um contributo para a
valorização do território urbano em que se insere e promover a melhoria das condições de
vida da população que vive nesse território.
Na medida das suas disponibilidades - físicas, económicas e de recursos humanos - e da
possibilidade objetiva de cumprir todos os requisitos normativos em vigor, é objetivo da
ESSCVP criar alguns serviços de apoio à comunidade.
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1. INTRODUÇÃO
Historiando a vida da ESSCVP constatamos que no Regulamento das Damas Enfermeiras da
Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha de 1917 foi prevista a criação de escolas destinadas
a habilitar senhoras que, durante a I Guerra estariam dispostas a prestar serviços no campo
de batalha em França, e envolve a Portugal nos serviços de saúde adstritos à Cruz Vermelha,
a título de voluntariado.
Em 1947, foi criada a Secção Auxiliar Feminina, responsável pela criação dos Cursos de
Pronto Socorro, através dos quais nasceu o esboço do ensino de enfermagem na Cruz
Vermelha Portuguesa.
O Curso de Enfermagem Geral, foi reconhecido oficialmente através da Portaria nº 13833 de
7 de Fevereiro de 1952 do Ministério do Exército, tendo passado a ter a duração de 3 anos.
A evolução do ensino superior em Portugal conduziu à reestruturação da escola na atual
ESSCVP, tendo à data 5 cursos de 1º ciclo (Cardiopneumologia, Enfermagem, Fisioterapia,
Osteopatia e Imagem Médica e Radioterapia), um curso de 2º ciclo (Mestrado em
Cardiopneumologia) 3 cursos de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem e vários
cursos de pós graduação.
A realização do plano estratégico é da responsabilidade do Conselho de Direção da ESSCVP.
No entanto, e através de uma interação dinâmica com toda a comunidade académica,
consolida-se o presente documento que define as linhas orientadoras tradutoras do rumo e
dos resultados esperados da ESSCVP.
Seguimos uma metodologia de análise SWOT para realizar o diagnóstico organizacional e
posteriormente definimos a operacionalização das dimensões do projeto educativo de uma
forma prospetiva e que se traduz em indicadores e metas.

De acordo com os estatutos da ESSCVP as unidades estruturais de recursos designam-se
por Gabinetes, Serviços e Áreas de Ensino. Os gabinetes integram profissionais do âmbito
administrativo e técnico assim como docentes (nalguns casos). Os serviços integram pessoas
da área administrativa (pessoal não docente) e estão organizados por áreas administrativo
pedagógicas, académicas, financeiras, documentação, informática e manutenção. Os
serviços são geridos por responsáveis, na dependência do Conselho de Direção. As áreas de
ensino integram os docentes respetivos e são geridas por uma direção de área composta por
um diretor e um coordenador de curso.
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2. ANÁLISE SWOT
Reportando-nos a uma análise SWOT espelhamos o diagnóstico organizacional da ESSCVP,
que nos permite definir prospectivamente a atuação futura.

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

- Marca CVP
- Inovação oferta formativa (1º ciclo e pósgraduações)
- Acreditação dos planos de estudos de 1º

- Espaço físico da ESSCVP

ciclo

- Investimento do pessoal docente na

- Laboratórios/ginásios de apoio às aulas

valorização profissional abaixo do desejável

práticas de todos os cursos

- Número de Professores Doutores

- Elevada taxa de empregabilidade

- Produção Cientifica

- Integração da ESO

- Fraca participação dos docentes em

- Parcerias e protocolos institucionais

cooperação internacional

- Possibilidade de transmissão de formação

- Baixa participação dos estudantes na vida

via síncrona e assíncrona

académica

- Colaboração/participação em iniciativas
externas
- Ambiente académico
- Voluntariado e iniciativas de colaboração
com as estruturas CVP
OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

- Marca CVP
- Parcerias com instituições/organizações
que operam na zona de implantação da
escola

- Diminuição do número de alunos

- Foco na internacionalização docente e

- Existência de várias escolas superiores de

discente

saúde e de enfermagem em Lisboa

- Envolvência com a rede CVP
- Incrementar voluntariado
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES
Tendo em conta o projeto educativo e em consonância com a análise SWOT realizada apresentamos os objetivos e respetivos indicadores para
o triénio 2017-2020.

DIMENSÕES

OBJETIVOS
Melhorar a qualidade do processo ensino
aprendizagem

EDUCATIVA

Monitorizar o cumprimento do plano
estudos/curso

Avaliar o nível de satisfação dos estudantes

AÇÕES
Manutenção da acreditação dos cursos
em funcionamento

INDICADORES

META

Nº de cursos acreditados

Todos

Nº ações realizadas

Publicação dos RUC’s de acordo com o
modelo instituído

RUC’s publicados

100%

Publicação das classificações de acordo
com o definido no RUC

Pautas publicadas

100%

Sumarização dos conteúdos
programáticos/UC/tipologia

Sumários registados/UC/tipologia

100%

Taxa de resposta

> 80%

Aplicação dos inquéritos de
satisfação/semestralmente/CLE e CPLEE
Nível de satisfação

Avaliar a taxa de empregabilidade anual
Monitorizar o sucesso escolar

Promover o programa ERASMUS (docentes
e discentes)

2
sem/área

Avaliação de pares intra áreas de ensino

4

Aplicação de inquérito anual

Taxa de resposta

> 70%

Avaliação anual do nº reprovações/curso

Taxa de sucesso/curso/ano letivo

90%

Avaliação anual do nº graduados

Taxa graduação/curso/ano letivo

> 80%

Realização de regulamento ERASMUS ESSCVP
Divulgação no site ESSCVP

Nº professores – incoming e
outgoing/curso
Nº discentes – incoming e
outgoing/curso

----

Promover uma estratégia de divulgação da
oferta formativa

Reunião com empresas peritas na área

Implementação da estratégia

Dez/17

Avaliação de custos
Reuniões SEC/Digitális

Aplicativos implementados
(sumários e horários)

Fev/18

Desenvolver parcerias com instituições na
área da Saúde

Promoção de reuniões com peritos

Nº de parcerias instituídas

----

Reorganizar modelo de avaliação de
desempenho docente

Reuniões CD+CP

Modelo implementado

17/18

Dar continuidade à formação de não
docentes

Realização de formação em saúde e
segurança no trabalho, primeiros socorros
e recertificação SBV/D

35h/ano

Todos

Monitorizar a qualificação do corpo docente

Cedência de 35h/DSD a doutorandos

Nº doutores
Nº especialistas
Nº professores envolvidos em
unidades de investigação

Monitorizar a produção cientifica/área de
ensino

Cedência de 10h/professor/artigo
publicado

Nº publicações/professor/ano

Consolidar a publicação dos currículos
DeGois

Solicitação de links aos professores

Currículos carregados

100%

Realizar eventos interna e externamente

Apoiar a realização de eventos

Nº eventos realizados

>2

CULTURAL,
VOLUNTARIADO,
COMUNITÁRIO

CIENTIFICA

Implementar aplicativos informáticos de
apoio à gestão pedagógica

-----

Incrementar atividades com a rede CVP

Promover ações de voluntariado (docentes e
discentes)
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Promover a interação com a Junta de
Freguesia de Alcântara
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