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Nota Introdutória 

O Relatório Anual de Atividades de 2021 traduz o primeiro ano efetivo de trabalho do novo Conselho de 

Direção, nomeado em Setembro de 2020 pelo Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, Dr. 

Francisco George, composto pela Prof. Maria Rita Paiva Pessoa, Prof. Andreia Félix e Prof. Eduardo Cruz, 

Presidente, Vice-Presidente e Vogal do órgão, respetivamente. 

O início ano de 2021 ainda foi marcado pela pandemia de SARS-CoV-2, em que todo o corpo académico 

teve de ser readaptar a aulas não-presenciais e atividades suspensas. Os nossos estudantes tiveram 

oportunidade de participar em atividades de cariz voluntário no combate à pandemia, bem como alguns 

dos nossos docentes. Muitas outras atividades de cariz social e comunitário foram também desenvolvidas 

ao longo do ano, com as limitações inevitáveis resultantes da pandemia, aqui descritas neste relatório. 

A nível académico, verificou-se um aumento nas candidaturas em todos os concursos à licenciatura em 

Enfermagem no ano letivo 21/22, mantendo a mesma procura por parte dos estudantes de nacionalidade 

espanhola. No arranque do ano letivo, em concordância com as orientações da Direção-Geral da Saúde e 

Direção-Geral do Ensino Superior, regressámos ao ensino totalmente presencial, reavivando o espírito 

académico inerente à presença física dos estudantes, o que se refletiu nas suas atividades, tais como a 

Tuna (Timotuna) e formação da nova associação de estudantes. 

No eixo de gestão científica, 2021 foi um ano de reflexão para preparação do processo de autoavaliação 

de ciclo de estudos em funcionamento, com uma proposta de um novo plano curricular necessário à 

garantia da qualidade do ensino / aprendizagem. Tendo também em conta a aprovação do pedido de 

alteração de reconhecimento de interesse público para Escola Superior de Saúde, em outubro (Decreto-

Lei nº 79/2021), considerou-se essencial a expansão para novas áreas científicas, tais como a proposta de 

um novo ciclo de estudos em fisioterapia (1º ciclo) e enfermagem de saúde mental e psiquiátrica (2º ciclo). 

No eixo da internacionalização e aposta estratégica da instituição de crescimento na Galiza, novas 

parcerias e protocolos foram celebrados, incluindo com as outras duas Escolas de Ensino Superior em 

Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, embora com o regresso a programas tais como o Erasmus + ainda 

não puderam regressar à atividade normal.  

 

“Ensino, Investigação e Internacionalização ao Serviço da 

Comunidade.” 
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Instituição 

Órgãos da instituição 

Presidente Conselho de Direção e Conselho Técnico-Científico: Professora Rita Pessoa 

Presidente Conselho Pedagógico: Professor Abel Martins 

Presidente Conselho para a Avaliação da Qualidade: Professora Catarina Sequeira 

 

Qualificação de recursos humanos não docente 

Contratação de pessoal administrativo com grau de licenciado para o secretariado pedagógico e serviços 

académicos, de forma melhorar procedimentos e a transição digital.  

 

Qualificação de recursos humanos para a docência 

Financiamento a 50% de duas bolsas de doutoramento. 

Contratação de docentes qualificados para unidades curriculares específicas (submetidos no processo de avaliação 

de ciclo de estudo em funcionamento, no caso da licenciatura em Enfermagem). 

 

Certificação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade 

O Conselho para a Avaliação da Qualidade, presidido pela Professora Catarina Sequeira, organizou a auditoria de 

acompanhamento da Associação Portuguesa de Certificação (APCER), que certificou a implementação e 

manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade para o ensino superior na área da saúde, cumprindo os requisitos 

da norma NP EN ISO 9001:201, processo já iniciado em 2020.  

 

Protocolos e Parcerias 

Protocolos no âmbito de formação e investigação: 

DomusVI - Vigo  

Servicio Galego de Saúde (SERGAS) – Area de Orense, Verin y Barco 

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.  
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Unidade Local de Saúde do Alto Minho 

Hospital Privado Vila Real, S.A. 

MD Anderson Cancer Center International España, S.A. 

Hotel Sénior “As Romanas” 

Santa Casa da Misericórdia de Monção  

Santa Casa da Misericórdia de Ribeira de Pena  

Fundacíon Valdegodos  

Hospital de Braga, E.P.E.  

Medgym Tabuaço  

MEDICARM   

Fisio e Terapias   

Clínica Saúde Alexandrina Gomes  

Clínica Varosa  

Centro de Reabilitação da Giesta  

SVR - Reabilitação e Saúde  

Fisoflavae 

  

No âmbito do LAPE – Local para Aplicação e Promoção de Exames de Português Língua Estrangeira:  

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

 

No âmbito da investigação e voluntariado (UPSC): 

Associação Flor do Tâmega;  

Associação Partilhas e Cuidados;  

Centro Hípico de Vidago;  

Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson;  

Associação Alzheimer Portugal;  

Juventude Cruz Vermelha Portuguesa  

Desportivo de Chaves. 
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Equipamentos e requalificação de espaços 

No ano de 2021, foi feito um investimento necessário para garantir a melhoria contínua do ensino na ESSCVP – 

Alto Tâmega. Foram adquiridos novos materiais para os laboratórios, por exemplo: camas hospitalares, manequim 

de simulação de cuidados, carro de terapêutica unidose, carro de emergência, simulador de cuidados pediátrico, 

berço, grua de transferência, entre outros. Ambos os laboratórios têm agora um computador ligado a um ecrã de 

55’’ que serve de suporte ao software Body Interact, sendo também utilizado noutras atividades em aulas de 

prática laboratorial. Adicionalmente, desde 2020 que foi adquirida a licença da plataforma EBSCO, partilhada com 

toda a comunidade académica. O software de estatística SPSS também se encontra disponível atualmente num 

dos computadores da biblioteca, com licença até 2023, que irá ser renovada e alargada a mais computadores na 

biblioteca. Foram também adquiridos novos manuais de estudo, ouvidos os docentes de todas as unidades 

curriculares sobre as necessidades identificadas na biblioteca da ESSCVP – Alto Tâmega. 

 

Comunicação  

Verificou-se a necessidade de construir um novo site institucional, de forma a tornar mais clara e concisa a 

comunicação do trabalho desenvolvido pelos docentes e estudantes da ESSCVP – Alto Tâmega, missão e objetivos, 

bem como serviços e formação, incluindo formas de acesso e ingresso. O novo site, www.esscvpaltotamega.pt, já 

reflete a nova designação da instituição, publicada em Diário da República no Decreto-Lei n.º 79/2021, de 04 de 

outubro de 2021. 

 

Outras Atividades Culturais e Sociais  

Apresentação do Livro de Contos “Do outro lado da Rua”, da Autoria do Prof. Dr. Pedro Pereira. Cerimónia realizada 

no Auditório da ESSCVP e aberta à comunidade; 

Exposição de arte sobre Saúde Materna - exposição permanente e oferta da Prof. Sandra Alves (Delegação da Cruz 

Vermelha de Montalegre); 

 

Atividades relacionadas com a pandemia COVID-19 

Voluntariado na Unidade de Retaguarda do Hospital Militar em Coimbra – Fevereiro 

A Coordenação Nacional de Emergência da CVP criou uma unidade de retaguarda hospitalar, durante a fase mais 

crítica da pandemia de COVID-19 até à data; um total de 10 estudantes e 2 docentes voluntariaram-se para prestar 

apoio a esta unidade e aos seus profissionais de saúde, respondendo ao apelo do Presidente Nacional da CVP. 

http://www.esscvpaltotamega.pt/
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Rastreio COVID-19 – Abril a Julho 

Sessões de rastreio de COVID-19 na retoma das atividades letivas presenciais, com a devida formação de docentes 

e alguns não docentes para a realização de testes rápidos, ao abrigo do “Programa de testagem CVP - Ensino 

Superior”, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em colaboração com a CVP. Foram 

realizadas no total 4 sessões a todos os estudantes no regresso à ESSCVP – Alto Tâmega, com a colaboração 

voluntária de alguns finalistas da licenciatura em Enfermagem e funcionários da instituição. 
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Gestão Académica e Científica 

Cursos em funcionamento  

Licenciatura em Enfermagem 

Coordenação: Professora Jacinta Martins 

Ano letivo 20/21: 275  Ano letivo 20/21: 318 

Candidatos ano letivo 21/22:  144 (inclui todos os concursos)  

Inscritos 1º ano curricular: 84 estudantes (inclui regime geral) 

 

Pós-Licenciatura de Especialização em Saúde Infantil e Pediatria (edição 20/21) 

Coordenação: Professora Catarina Sequeira 

Estudantes: 12 

 

Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Reabilitação (20/21 e 21/22) 

Coordenação: Professora Andreia Félix 

Estudantes (20/21 e 21/22): 19 

 

Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária (20/21 e 21/22) 

Coordenação: Professora Cristina Moura 

Estudantes (20/21 e 21/22): 45 

 

Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica (20/21 e 21/22) 

Coordenação: Professora Delfina Teixeira 

Estudantes (20/21 e 21/22): 28 

 

Pós-Graduação em Gestão em Saúde (20/21) 

Coordenação: Professora Catarina Sequeira 

Estudantes: 15 

 

Pós-Graduação em Supervisão Clínica (20/21)  

Coordenação: Professora Maria José Nogueira 

Estudantes: 20 
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Mestrado em Enfermagem de Reabilitação (edição na ESS Santa Maria, Porto) 

Coordenação: Professora Bruna Gouveia 

 

Pedido de alteração de reconhecimento de interesse público 

Foi submetido à Direção-Geral do Ensino Superior, em Junho 2022, o pedido de alteração de reconhecimento de 

interesse público da ESECVP – Alto Tâmega, passando à nova designação: Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha 

Portuguesa – Alto Tâmega (Decreto-Lei nº 79/2021, de 04 de outubro) 

 

Submissões de novos ciclos de estudo e avaliação de ciclos de estudo em 
funcionamento à Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior 

Novos ciclos de estudo: 

Licenciatura em Fisioterapia, em consórcio com a Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa. 

Mestrado em Saúde Mental e Psiquiátrica, em consórcio com a Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny e 

Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias. 

 

Ciclos de estudo em funcionamento: 

Licenciatura em Enfermagem, processo ACEF/2122/0027346 (processo anterior: PERA/1718/0027346) 

Neste processo, submetido em Dezembro de 2021, verificou-se um aumento do nº de protocolos e melhoria de 

ETIs/ qualificação do corpo docente, face ao último processo de avaliação (17/18). 

Tendo em conta a evolução dos referenciais pedagógicos e evidências internas, foi proposta uma restruturação 

curricular, ouvidos os órgãos científicos e pedagógico. De forma sumária, pede-se a alteração das horas de contacto 

e totais por ECTS, permitindo melhorar as estratégias pedagógicas de trabalho autónomo antes das sessões letivas. 

Todas as unidades curriculares foram revistas, e propõem-se algumas alterações de designação e atualização de 

conteúdos, metodologias de ensino/ aprendizagem e maior enfâse no desenvolvimento de pensamento crítico, 

raciocínio clínico, prática baseada na evidência, entre outras competências essenciais ao exercício profissional. Se 

aceite pela A3ES, este plano de estudos será implementado apenas no primeiro ano curricular, mantendo os 

restantes anos com o plano atual. 
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Estruturas Diferenciadas 

São apresentadas breves descrições dos projetos desenvolvidos em cada uma das estruturas diferenciadas da 

ESSCVP – Alto Tâmega, incluídas nos relatórios de atividades próprios, dando resposta aos respetivos planos de 

atividade.  

 

Unidade de Investigação e Desenvolvimento 

Coordenadora: Professora Maria José Nogueira 

Em 2021, fazem parte da Unidade de Investigação e Desenvolvimento (UI&D) 9 investigadores, sendo 2 peritos 

externos. Esta unidade manteve e estreitou parcerias externas com instituições nacionais (Agrupamento de Escolas 

Fernão de Magalhães, Santa Casa de Misericórdia (de Valpaços, de Boticas, de Montalegre e de Monção) e 

internacional (Kadikoy Guidance and Research Centre – Universidade de Marmara, Turquia). 

Foram realizados diversos projetos de investigação orientada com os estudantes de licenciatura e pós-licenciatura 

nas linhas de investigação definidas nesta unidade, nomeadamente, de Promoção da Saúde Mental (L1) e Literacia 

e Educação em Saúde (L2). 

 

Artigos científicos publicados: 

Nogueira, M.J., Sequeira, C. & Sampaio, F. (2021). Gender differences in mental health, academic life satisfaction 

and psychological vulnerability in a sample of college freshmen: a cross-sectional study. Journal of Gender Studies, 

DOI: 10.1080/09589236.2021.1979945  

Coelho, J., Sampaio, F., Nogueira, M.J., Sequeira, C. Fortuño, M. & Roldán, J. (2021). Development and psychometric 

properties of the Therapeutic Relationship Assessment Scale-Nurse. J Psychiatr Ment Health Nurs. Dec;28(6):981-

994. doi: 10.1111/jpm.12796. Epub 2021 Sep 15. PMID: 34494341.  

 

Comunicações orais e posters:  

Ribeiro, A., Antunes, C.; Gonçalves, M. & Moura, C. (2021). Health Promotion for People on Hemodialysis: 

Contribution of Community Nursing - Scoping Review”. Comunicação oral, apresentada na “1st AVitum Nursing 

Conference”, no dia 5 October 2021. 

Catarina Sequeira, Anabela Mendes, Cecília Cunha, Estela Fernandes, Joana Ribeiro, Maria do Céu Domingues 

(2021). Papel do Enfermeiro de Cuidados de Saúde Primários na Prevenção da Depressão Pós-Parto: uma scoping 
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review. Comunicação oral, apresentada na XVI Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería, de 14 a 

16 de outubro de 2021 

Ferreira, A., Correia, J., Reis, L. & Marinho, O., Teixeira, D., Nogueira, M.J (2021). Papel do enfermeiro na prevenção 

de úlceras por pressão provocadas por dispositivos médicos na pessoa em situação crítica: uma Scoping review. 

Comunicação Oral apresentada na XVI Conferencia Iberoamericana de educación en enfermeira, 14 a 16 de 

outubro de 2021. 

Moura, C.; Ramos, A.; Sousa, C.; Gonçalves, F.; Teixeira R.; Francisco, V. (2021). Intervenções de enfermagem aos 

cuidadores de pessoas com demência na consulta domiciliária: Scoping Review”. Comunicação oral, apresentada 

na XVI Conferencia Iberoamericana de educación en enfermeira. Granada 2021.  

Ana Luísa Teixeira; Brigite Pires; Fernando Clemente; Florbela Sevivas; Sandrina Mosca; Teixeira, D. & Nogueira, 

M.J (2021). Saúde mental e estratégias de enfrentamento usadas por enfermeiros durante a pandemia da Covid-

19. Scoping Review. Comunicação Oral XII Congresso Internacional d’A Sociedade Portuguesa de Enfermagem de 

Saúde Mental, subordinado ao tema “Saber mais e fazer melhor!”, realizado de 27 a 29 de outubro de 2021, em 

Felgueiras.  

Ana Rita Rio, Carla Sofia Costa, Sara Marlene Ferreira, Delfina Teixeira, Nogueira, M.J (2021). A abordagem à pessoa 

nos serviços de urgência e unidades de cuidados intensivos após início da pandemia COVID-19: scoping review. 

Comunicação Oral apresentada no V Congresso Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica de 25 a 27 de 

outubro de 2021, Figueira da Foz. 

Nogueira, M. J.; Dias, C. & Alves, P., (2021). “Escola Promotora de Saúde Mental Positiva - Programa de Promoção 

da literacia e Saúde Mental Positiva em adolescentes”. Poster apresentado no 1º Congresso Internacional de 

Enfermagem da Criança e do Adolescente - Acesso à Saúde de Qualidade e Promoção do Bem-Estar online, dia 20 

e 21 maio 2021 

 

Unidade de Formação e Desenvolvimento Humano 

Coordenadora: Professora Delfina Teixeira 

Formação plataforma Body Interact (3h) – Take The Wind – 8 formandos  

Auditorias internas do Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade (3h) – Prof. Fernanda Príncipe – 14 formados 

Língua Espanhola: Técnica e Escrita (25h) - IEFP – 13 formandos 

Programa Testagem COVID-19 CVP Ensino Superior (2h) – Prof. Leila Sales – 13 formandos 
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Unidade de Prestação de Serviços à Comunidade 

Coordenadora: Professora Andreia Félix 

Intervenção na saúde postural das crianças do Ensino Básico 1º ciclo inseridas em contexto rural. 

Projeto de Intervenção (Escola Básica de Bustelo; Escola Básica de Vila Verde da Raia e Escola Básica de Mairos – 

Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins), com o objetivo de avaliar a saúde postural das crianças, analisar as 

possibilidades de intervenção e concretizar uma intervenção de Enfermagem de promoção da saúde postural. Esta 

atividade foi concretizada em colaboração com um grupo de 6 estudantes do 4º ano do CLE, que construíram e 

dinamizaram três sessões de promoção da saúde em cada escola. O projeto integrou o Plano de desenvolvimento 

curricular do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins. Para além do cariz de intervenção comunitária, foi 

integrada uma componente de investigação, estando atualmente em fase de construção um artigo para 

publicação. 

Intervenção na saúde oral de idosos institucionalizados em Estruturas Residenciais para Idosos. 

Projeto de Intervenção (Lar de Vilar de Nantes e Lar de Vidago) com o objetivo de avaliar a saúde oral dos Idosos, 

analisar as possibilidades de intervenção e concretizar uma intervenção de Enfermagem de promoção da saúde 

oral. Esta atividade foi concretizada em colaboração com um grupo de 6 estudantes do 4º ano do CLE que 

construíram e dinamizaram uma sessão de promoção da saúde em Estrutura residencial para idosos. No sentido 

de proporcionar material de higiene oral, foi submetida uma candidatura à Missão Sorriso (Continente) que foi 

financiada, com disponibilização de material para higiene oral que foi disponibilizada aos idosos. Para além do cariz 

de intervenção comunitária, foi integrada uma componente de investigação estando atualmente em fase de 

construção um artigo para publicação. 

Promoção da partilha de experiências, o desenvolvimento da autoestima, proporcionar compreensão e apoio 

mútuos em familiares de doentes oncológicos. 

Dinamização de um Grupo de Auto-ajuda para familiares de doentes oncológicos, com a colaboração da Liga 

Portuguesa contra o Cancro (Núcleo Regional do Norte). Foram iniciados contactos com o Grupo e com a 

Associação APELO, no entanto, devido à pandemia, esta atividade foi suspensa; irá, por isso, integrar o Plano de 

Atividades para o ano de 2022. 

Promoção de Dádiva de Sangue e de Medula Óssea na comunidade académica 

Realização de duas dádivas de sangue, com um intervalo de 6 meses (Maio e Novembro), nas instalações da ESSCVP 

– Alto Tâmega, em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Embora na dádiva de 

Maio, muitos estudantes de nacionalidade espanhola não tenham podido participar, devido às restrições da 
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pandemia de COVID-19 de não permitir atravessar fronteiras, o IPST considerou bastante satisfatório o número de 

colheitas (33), tendo aumentado para 44 na segunda dádiva do ano (Novembro). 

Promoção da Saúde Mental positiva a estudantes do Ensino Básico 3º ciclo e Ensino Secundário 

Projeto de Intervenção (estudantes do Ensino Básico 3º ciclo e Ensino Secundário - Agrupamento de Escolas Fernão 

de Magalhães) com o objetivo de promoção da saúde mental positiva dos jovens, tendo como ponto de partida as 

suas necessidades. Esta atividade contou com a colaboração dos estudantes do 4º ano do CLE, que, numa dinâmica 

de grupo, proporcionaram sessões de promoção da saúde a aos alunos do Agrupamento de Escolas Fernão de 

Magalhães, com temáticas que surgiram das necessidades identificadas pelos mesmos. Para além deste cariz de 

intervenção comunitária foram produzidos elementos científicos de investigação, como um póster apresentado 

em congresso internacional. Este projeto foi finalizado em julho de 2021 (término do ano letivo). 

Minimização do impacto social da pandemia COVID-19 em crianças 

Submissão de candidatura ao Projeto Transforma Portugal ("Estudantes solidários e em ação em tempo de Covid") 

pelo Grupo de Voluntariado da ESSCVP – Alto Tâmega, intitulada “Recomeçar com um Sorriso”, com 

acompanhamento da UPSC. A candidatura foi aceite e o projeto financiado em 400 euros, que serviram para a 

realização de intervenções dirigidas a crianças, com o objetivo de minimizar o impacto do isolamento devido à 

pandemia Covid19. O projeto foi desenvolvido ao longo de 6 sessões de promoção da saúde, com uma 

periodicidade semanal. O contexto foi o Patronato de São José – Vilar de Nantes que se trata de uma instituição 

de acolhimento de crianças e jovens em risco. O feedback da atividade foi, por parte das crianças, jovens e técnicos 

de acompanhamento, muito bom, sendo solicitada nova intervenção para o ano de 2022 com a temática de 

sexualidade, afetos e violência no namoro.  

Definição do Cuidador Informal em Chaves, utilizando os resultados deste percurso de investigação como meio para 

melhorar a compreensão e adequar a intervenção, baseada em evidência científica, tendo como base as 

necessidades identificadas. 

Submissão de Candidatura do Projeto ao Orçamento participativo de Chaves 2021; Submeter Projeto de 

investigação à Comissão de Ética; Estabelecer parcerias com entidades externas, no sentido da identificação dos 

Cuidadores Informais (IPSS com SAD; Juntas de Freguesia; Párocos; ACES Alto Tâmega e Barroso). Em relação a esta 

atividade, foi submetida uma candidatura ao PRR em consórcio com outras instituições de ensino superior e aceite 

com financiamento. Atualmente, a equipa de Investigação está constituída e foram iniciados contactos com 

parceiros (Câmara Municipal de Chaves, que aceitou constituir-se como parceira). Esta atividade irá manter-se no 

Plano de Atividades 2022 para ser concluída.  
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Realização de ação de sensibilização para a prevenção do cancro da mama 

Com a organização do Grupo de Voluntariado, foi formado um laço solidário humano, contando com a presença 

de muitos estudantes, filmado para posterior partilha nas redes sociais. Foi também organizada uma palestra com 

a Presidente da Associação Partilhas e Cuidados, Dulce Meirinho.  

Participação na Semana Europeia da Mobilidade 

Numa parceria com a CM Chaves, estudantes e docentes participaram nesta ação, com uma caminhada e 

realização de exercícios de mobilidade e atividade física em vários pontos da cidade, envolvendo a comunidade 

flaviense. 
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Estruturas de Apoio 

Gabinete de Apoio ao Estudante e Inserção na Vida Ativa 

Coordenador: Professora Maria José Nogueira / Daniela Garcia 

Foi criado um espaço no novo site onde os estudantes podem encontrar oportunidades profissionais para se 

candidatarem. Todas as ofertas que são recebidas na Escola são enviadas por email para ex-alunos e finalistas. Foi 

também criado um email específico para estudantes que necessitem de orientação académica ou pessoal, gerido 

pela Daniela Garcia, divulgado no site da Escola. 

Relativamente à empregabilidade de 6 - 18 meses após conclusão do curso, tem-se mantido estável nos últimos 3 

anos, entre 92,3% (2018) e 92,6%. 

 

Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional 

Coordenador: Professor Eduardo Cruz  

O ano de 2021 foi caraterizado pelo retomar dinâmico mais cuidadoso às atividades de cooperação internacional 

e de mobilidade, que se encontravam de certa forma estagnadas em virtude da situação pandémica. A melhoria 

das condições sanitárias favoreceram o contacto e a presença física junto dos parceiros internacionais, reforçando 

a dimensão internacional da Escola e consolidando a presença da mesma em território espanhol, espaço 

privilegiado.  

A integração da ESSCVP – Alto Tâmega na rede COHEHRE tornou-se uma realidade, porém, ainda em fase 

embrionária, que abrirá possibilidades para a realização e disseminação de projetos de investigação conjuntos. 

Este ano foi marcado pelo início de uma abordagem integrada à dinâmica de internacionalização das três Escolas 

Superiores de Saúde da CVP, materializada na Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 (ECHE). Esta nova 

realidade não obteve resultados práticos na execução de projetos de mobilidade conjuntos, dado que o GMCI da 

ESSCVP - Alto Tâmega ainda tinha em execução o projeto 2020-1-PT01-KA103-077794, da sua responsabilidade 

em virtude da situação pandémica. 

No contexto do programa Erasmus+ e do projeto 2020-1-PT01-KA103-077794 em particular, no ano em análise, o 

GMCI retomou as suas atividades com a abertura de concursos para mobilidades SMP, STA e STT, apoiando em 

todas as dimensões da mobilidade e estudantes e pessoal, prevendo no final do projeto (maio 2022) uma execução 

significativa e em linha com o programado.     
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O GMCI participou na promoção de candidaturas à ação KA1 à Agência Nacional Erasmus+, no âmbito do novo 

Programa Erasmus+ 2021 – 2027, cuja participação conjunta permitirá obter uma escala e dimensão com maior 

significado ao nível da qualidade e quantidade das mobilidades de estudantes e staff, incoming e outgoing, da 

diversidade da oferta de locais para mobilidade com o incremento de novos parceiros. O novo Programa Erasmus+ 

assim como as suas oportunidades foram divulgados pela comunidade académica em sessões especialmente 

concebidas para o efeito. Este Gabinete marcou presença em várias ações de informação e formação, encontros 

de monitorização e/ou de divulgação de boas práticas online dinamizadas pela Agência Nacional Erasmus. 

Destacamos a participação e dinamização de encontros para a constituição de uma Rede Europeia de Instituições 

de Ensino Superior da Cruz Vermelha, com objetivos comuns ao nível da formação e da investigação, patrocinando 

a dimensão internacional da ESSCVP – Alto Tâmega. 

Promoveram-se iniciativas de cooperação internacional com países de língua oficial portuguesa, especificamente 

com a Universidade de Santiago em Cabo Verde, no âmbito da partilha de boas práticas, recursos humanos e 

contextos para realização de estágios. 

Mantivemos o LAPE - Local para Aplicação e Promoção de Exames de Português Língua Estrangeira (CAPLE-

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) realizando três épocas de exames (maio, julho e novembro) de três 

níveis de proficiência (A2, B2 e C1), com candidatos da nossa comunidade académica, assim como oriundos de 

diversas cidades. 

Estabelecemos um protocolo de colaboração com a FLUL – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, através 

do ICLP e do CAPLE para desenvolver competências comunicativas próprias ao exercício da profissão de 

enfermeiro; ajudar os alunos na preparação dos exames linguísticos de acesso à Ordem dos Enfermeiros e 

desenvolver e pré-testar itens de teste de nível C1 adaptados a enfermeiros. 

Reformulámos os conteúdos do site institucional da ESSCVP – Alto Tâmega relativos ao GMCI, assim como 

colaboramos na construção de um site comum ao Programa Erasmus+ da três Escolas da Cruz Vermelha 

Portuguesa.  

 


