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Cruz Vermelha Portuguesa reforça a sua posição no
Ensino Superior da Saúde no norte do país
A ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE NORTE DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA DE
OLIVEIRA DE AZEMÉIS (ESSNORTECVP) REVELA UMA ESTRATÉGIA BASTANTE
CONCERTADA, ASSENTE NO INVESTIMENTO CRESCENTE EM NOVAS TECNOLOGIAS,
NA INVESTIGAÇÃO, NA INTERNACIONALIZAÇÃO E, PARALELAMENTE, NO REFORÇO
DO ENSINO POR VIA DA SIMULAÇÃO.
A par do Centro de Simulação inaugurado em 2018, “neste momento”, Henrique Pereira, presidente da ESSNorteCVP, revela que “decorre um processo na Entidade Reguladora da Saúde
(ERS) para abertura de uma Clínica Pedagógica, com o objetivo de prestar serviços ao exterior”.
As áreas de intervenção serão a psicologia, a enfermagem, a osteopatia e a acupuntura – áreas
de eleição que funcionam sob o ponto de vista do ensino pré-graduado, ministrado na instituição, e que fazem a ponte com toda a panóplia de cursos, quer sejam de curta duração como de
pós-graduação, direcionados a profissionais dos diferentes ramos.
Paralelamente, a passagem a escola superior de saúde (anteriormente escola de enfermagem), veio alavancar a criação de outras áreas de estudo, nomeadamente a acupuntura e a osteopatia, potenciando um natural crescimento da instituição, quer na perspetiva do número de
estudantes, como no incremento da oferta de áreas de formação em todos os níveis.
Metas e Objetivos
Projeto reconhecido e consolidado internamente, a ESSNorteCVP foca-se na criação de consórcios com outras instituições de ensino, nacionais e internacionais, “assentes em três linhas
de força”: internacionalização, criação de novos cursos e investigação. Neste momento, os trabalhos decorrem com a perspetiva de abertura de um doutoramento em parceria com a Universidade do Minho; e a criação de um consórcio, Ensinos Superior Cruz Vermelha e a Universidade
Nova de Lisboa (este consórcio aplica-se às três escolas da CVP: Chaves, Oliveira de Azeméis e
Lisboa).
Com vista a responder aos desafios propostos, o corpo docente está num processo contínuo
de melhoria das qualificações, no sentido de responder aos novos requisitos legais, que apontam
para 50% dos docentes devem possuir o grau de
doutor.
Outro ponto estratégico passa pela “melhoria
e desenvolvimento da prestação de serviços à
comunidade”, consolidada não só pela perspetiva de criação da Clínica Pedagógica, como pelo
reforço das parcerias com a comunidade. Este
plano de entendimento permite maior interação
entre os estudantes e o mercado de trabalho, facilitando a aquisição e desenvolvimento de competências transversais “como a organização, a
capacidade de relação, capacidade de programação, gestão de relações…”. Henrique Pereira re-
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força que estas soft skills, adquiridas no terreno,
“são muito importantes para a aquisição e aplicação das competências técnicas”.
Esses serviços protocolados com instituições locais acarretam ganhos valiosos sob o ponto
de vista pedagógico – “para os alunos, no desenvolvimento de competências” –, mas também
sob o ponto de vista da visibilidade da escola. “Uma visibilidade que surge de mãos dadas com a
fidelização do cliente”, refere o presidente da ESSNorteCVP: “começa com a frequência nos cursos de familiares e depois com a vinda dessas pessoas aos cursos de pós-licenciatura (em
2018, cerca de 30% dos alunos em pós-licenciaturas tinham sido nossos estudantes na licenciatura)”, destaca.

