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Apresentação 

Este documento cumpre o previsto estatutariamente e, em simultâneo, facilita a construção da 

memória das orientações e planos coletivos num determinado período temporal e contextos 

organizacional e social. Este Plano de Atividades é apresentado no último trimestre do respetivo 

ano, em consequência das várias e profundas adaptações e alterações associadas à pandemia 

COVID-19, as quais exigiram da ESS/IPS, enquanto comunidade, uma dedicação intensa a 

atividades emergentes. Assumimos, pois, essa dilação e incluímos neste Plano um item 

específico final, no qual explicitamos os objetivos e as atividades planificadas, valorizando, 

sobretudo, aquelas que poderão vir a ser documentadas no Relatório de Atividades respeitante 

ao mesmo período temporal. 

Os conteúdos deste Plano resultam dos contributos de todos os Departamentos, Órgãos e 

Centro e Unidade de Investigação, a partir de algumas propostas iniciais da Direção. Nele 

constam objetivos e atividades previstas no início de 2020, mesmo aquelas que, nesta data, 

sabemos ter sido adaptadas ou não realizadas pelo contexto pandémico e, como referimos, 

aquelas que foram introduzidas. Cremos que, com essa opção, respeitamos a veracidade dos 

elementos aqui constantes e, a quando da sua avaliação, ficarão espelhados os níveis de 

realização e de não consecução dos objetivos formulados, num contexto de incerteza e de 

adversidade. 

À semelhando Plano de Atividades anterior, e para que o desempenho do Diretor seja facilitado, 

optámos por uma organização gráfica que destaque a sua responsabilidade ou cooperação 

associadas a cada objetivo, proposta ou compromisso. 
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2.1 TER UM ENSINO E APRENDIZAGEM DE QUALIDADE RECONHECIDA 

2.1.1 Dinamização, consolidação e adequação da oferta formativa 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis Cooperantes Data Limite 

Criar novas ofertas 
formativas de segundo 
ciclo 

Dinamizar o grupo de trabalho para analisar a possibilidade de 
desenvolver Mestrados de 60 ECTS 
 
 
Submissão à A3ES de 1 curso de mestrado na área científica da 
Fisioterapia 
 
Colaboração com a ESE/IPS numa proposta de curso de mestrado na 
área da prescrição do exercício. 
 
 
Participar na implementação do Mestrado em Gestão em Hotelaria 
de Saúde e Bem-Estar (em colaboração com a ESCE-IPS e ESHTE) 
 
 
Submissão à A3ES de 1 curso de mestrado na área científica da 
Engenharia Biomédica, em cooperação com a EST-Setúbal 
 
 

Apresentação de 
proposta 
 
 
Apresentação de 
proposta 
 
Apresentação de 
proposta 
 
 
Implementação do 
curso 
 
 
Apresentação da 
proposta 
 

CTC 
 
 
 
Departamento de 
Fisioterapia 
 
Departamento de 
Fisioterapia 
 
 
Departamentos 
de Enfermagem e 
de Fisioterapia 
 
Departamento de 
CBM 
 

Direção 
 
 
 
Coordenações de 
Departamento 
 
Direção 
 
 
 
Direção 
 
 
 
Grupo de 
Trabalho da ESS e 
da EST-S 
Direção 

dezembro 2020 
 
 
 
outubro 2020 
 
 
junho 2020 
 
 
s/d 2020 
 
 
 
outubro 2020 
 

Criar oferta formativa 
pós-graduada não 
conducente de grau  

Proposta de curso pós-graduado na área da Supervisão Clínica em 
Enfermagem 
 
 
 
Concluir a 2ª Edição da Pós-Graduação em Gestão em Saúde e 
Enfermagem 
 

Criação de grupo 
de trabalho para 
elaboração de 
proposta 
 
Realização do curso 
 

Departamento de 
Enfermagem 
 
 
 
Departamento de 
Enfermagem 
 

Direção 
 
 
 
 
Direção 
 

dezembro 2020 
 
 
 
 
dezembro 2020 
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Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis Cooperantes Data Limite 

Desenvolver formação 
para orientação e 
supervisão pedagógica 

Apresentação de proposta de formação de orientadores de 
estudantes do Curso de Licenciatura em Fisioterapia (para o ano 
letivo de 2020/2021) 

Apresentação de 
proposta 

Departamento de 
Fisioterapia 

 dezembro 2020 

Facilitar o 
desenvolvimento de 
um plano articulado 
de formações curtas, 
incluindo em e-
learning e b-learning 

Promoção da cooperação interdepartamental, através de reuniões 
e grupos de trabalho, para a construção participada do Plano 

Construção do 
Plano 

Direção 
 
Conselho Técnico-
Científico 

Coordenações de 
Departamento 
 
Stakeholders 

dezembro 2020 

Concluir e 
implementar Plano de 
Divulgação da Oferta 
Formativa 

Implementar as ações relativas ao ano de 2020. Implementar até 
60% das ações 
previstas 

Direção Coordenações de 
Curso 
Trabalhadora Não 
Docente 

 

Apoiar a articulação 
adequada com as 
instituições parceiras, 
no âmbito dos 
Mestrados em 
Associação 

Suporte administrativo e de gestão financeira, em articulação com 
a DFAP, DRH e DA 

 Direção Coordenações de 
Curso 
Trabalhadoras 
não Docentes 

n.a. 

Facilitar o 
desenvolvimento da 
oferta formativa no 
Curso de Licenciatura 
em Acupuntura 

 
Desenvolvimento de formação para tutores do Curso de 
Licenciatura em Acupuntura 
Estudo da viabilidade de disponibilização de formação para 
detentores de cédula provisória em Acupuntura. 

Identificação do 
MOOC a utilizar 
 
Identificação da(s) 
UC(s) do plano de 
estudos onde o(s) 
MOOC poderá(ão) 
ser utilizado (s) 

Coordenação do 
DCBM e do CLA 
 
 

 
Direção 

dezembro 2020 
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2.1.2 Melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis Cooperantes Data 
Limite 

Consolidar o 
Sistema de Garantia 
da Qualidade do 
Processo de Ensino 
Aprendizagem 
(SGQPEA) nos 
cursos de 
Licenciatura e de 
Mestrado  

Garantir a cooperação com a UNIQUA 
 
Divulgação dos resultados da avaliação dos Cursos: Disponibilização, por 
curso, dos resultados dos inquéritos pedagógicos; Disponibilização dos 
resultados dos inquéritos pedagógicos, analisados ao nível da UO, na página 
web da ESS. 
 
Garantir o cumprimento estabelecido no Manual da Qualidade IPS, 
relativamente à qualidade do processo de Ensino Aprendizagem, incluindo a 
implementação das Comissões de Acompanhamento e Avaliação dos Cursos 
 

Nº de reuniões  
 
Informação 
disponibilizada 
em tempo útil 
 
 
Nº de Reuniões 
Nº de 
atas/relatórios 

Direção  
 
Conselho 
Pedagógico 
 
 
 
Coordenações dos 
cursos e UMC 
 

Trabalhadora 
não Docente 
Coordenações 
de Curso  
Trabalhadora 
não docente  
 
Direção 
 

n.a.  
 
 
 
Final do 1º 
e 2º 
semestres 

Promover a 
integração dos 
estudantes 

Realização do Programa de Integração na ESS/IPS 1ª fase do CNA 
 
 
 
 
 
Realização do Programa de Integração na ESS/IPS 2ª e 3ª fases do CNA e 
Concursos Locais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% dos 
Estudantes de 1º 
ano/1ª vez, 
inscritos na 1ª 
fase 
 
80% dos 
Estudantes de 1º 
ano/1ª vez, 
inscritos na 2ª e 
3ª fases 
 
Grau de 
satisfação dos 
estudantes face 
ao PIE 

Conselho 
Pedagógico 
 
 
Coordenações de 
Curso 
 
 

Coordenadores 
de Curso 
Direção 
Trabalhadores 
não docentes 
 
 
 

Outubro 
2020 
 
 
 
outubro e 
novembro 
2020 
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Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis Cooperantes Data 
Limite 

Assegurar o 
acompanhamento 
dos estudantes com 
necessidades 
educativas especiais  

Cooperação com os SAS, para o desenvolvimento de ações complementares 
estruturadas para integração de estudantes com necessidades educativas 
especiais (num quadro amplo de inclusão) 
 

Nº de reuniões e 
desenho de 
esboço de 
Projeto/Programa 

Direção 
Coordenações de 
Curso e de 
Departamento 

Conselho 
Pedagógico 
Docentes 
 
 

dezembro 
2020 

 Implementação do Programa de Mentoria por Pares, como estratégia de 
suporte à integração dos estudantes do 21º Curso de Licenciatura em 
Enfermagem 
 

Distribuição de 
todos os novos 
estudantes por 
mentores 
(estudantes do 2º 
e 3º anos) 

Coordenação de 
Curso, Gestão do 1º 
ano e Estudantes-
Tutores 

Coordenadores 
de Curso 
Direção 
Trabalhadores 
não docentes 

Início em 
outubro 
 

 

2.2 SER UM CENTRO PROMOTOR DE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 

2.2.1 Promoção das atividades de Investigação e Desenvolvimento 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis Cooperantes Data 
Limite 

Desenvolver Projetos 
de Investigação e 
Desenvolvimento 
 
 

Apoiar a consolidação do funcionamento do CIIAS e NURSE’IN 
 
 
Apoiar a implementação dos projetos financiados em execução 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de projetos 
financiados com 
fontes de 
financiamento  
externo: 3 
 
Nº de projetos 
financiados com 
fontes de 
financiamento 
interno: 1 
 

Direção 
 
Coordenadoras do 
Centro e da 
Unidade de 
Investigação 
 
Coordenações de 
Departamento 
 
 

Coordenadoras 
do Centro e da 
Unidade de 
Investigação 
Docentes 
 
Investigadores 
Responsáveis 
dos Projetos 
 
 
 

dezembro 
2020 
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Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis Cooperantes Data 
Limite 

 
 
 

Nº de 
candidaturas: 2 

 
 

Dar continuidade à 
implementação do 
Programa de 
Inventivo à 
Investigação (PII) 

 
Avaliação dos resultados da implementação do Programa em 2019 e 1º 
semestre de 2019/20. 
 

Nº produtos 
resultantes 
 
Relatório 

Direção 
 
 
Direção 

Coordenações 
de 
Departamento 
 
Docentes 
beneficiários de 
apoio 

 
 
dezembro 
2020 

Disseminar e 
divulgar a 
investigação 
realizada 

Submissão de artigos com revisão por pares em revistas indexadas 

Publicação de livros  

Submissão de capítulos de livros 

Apresentação de comunicações orais em eventos 

Apresentação de posters 

Realização de eventos e reuniões científicas, sob a iniciativa dos 
Departamentos (exºs: Seminário Pobreza, Exclusão social e Saúde – uma 
visão interdisciplinar, Friday Evening Seminars, Dia Internacional do 
Enfermeiro, Congresso do Mestrado em Enfermagem, Seminários Discutir 
Ciência em Saúde: falando de Acupuntura …) 

Nº de artigos 
submetidos: 27  
 
Nº de livros 
publicados: 5  
 
Nº de capítulos 
submetidos: 11 
 
Nº de 
comunicações: 94 
 
Nº de posters: 18  
 
10 seminários 

Centro e Unidade 
de Investigação 
Docentes 
Coordenações de 
Departamento 
 
 
 
 
 
Departamentos de 
Enfermagem, de 
Fisioterapia e de 
Ciências 
Biomédicas 

Direção 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direção 
Trabalhadores 
Não Docentes 

dezembro 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
dezembro 
2020 
 

 

 

 

 

 



 

9 

 

2.2.2 Apoio à Inovação e Empreendedorismo 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis Cooperantes Data 
Limite 

Cooperar com a 
Presidência relativas 
à Feira de Emprego 
do IPS 

Participação nas reuniões preparatórias; 
Participação no desenvolvimento das atividades; 
Reforço da divulgação das atividades na ESS/IPS; 
Participação na reunião de avaliação das atividades. 

 Direção Coordenações 
de 
Departamento e 
de Curso 

dezembro 
2020 

Promover a 
participação no 
concurso nacional 
Poliempreende 

Participação nas reuniões preparatórias; 
Divulgação das sessões promovidas pela UAIIDE junto dos estudantes 
finalistas de todos os cursos de licenciatura. 
Acompanhamento dos grupos de estudantes da ESS 
Promoção de projetos intercursos 

Ter pelo menos 1 
grupo de 
estudantes a 
concorrer 

Docente nomeado 
pela Direção para o 
Poliempreende 

Coordenações 
de Curso 

Julho 2020 

2.3 SER UMA COMUNIDADE ABERTA E INTERNACIONAL 

2.3.1 Fortalecimento da interculturalidade e internacionalização do IPS 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis  Cooperantes Data 
Limite 

Implementação do 
Plano de 
Desenvolvimento 
Internacional da ESS 

Implementação de ações relativas ao ano de 2020 Ações 
implementadas 

Núcleo da 
Internacionalização 
da ESS/IPS 

Coordenações 
de 
Departamento 
Direção 

dezembro 
2020 

Cooperação com o 
CIMOB na 
implementação das 
mobilidades de 
docentes e 
estudantes previstas 

Participação nas reuniões com a Presidência e outras UO/Centros; 
 

 Núcleo de 
Internacionalização  

Direção dezembro 
2020 
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Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis  Cooperantes Data 
Limite 

Garantir a 
cooperação da 
ESS/IPS, no âmbito 
das redes 
internacionais de 
que é membro 

Participação ativa nas atividades das redes: 
COHEHRE 
BUSINET 
RACS 
ENPHE  

 Representantes da 
ESS/IPS em cada 
uma das Redes 

Direção n.a. 

2.3.2 Estabelecimento de parcerias e alianças 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis Cooperante Data 
Limite 

Reforçar as relações 
com a comunidade 
envolvente regional 
e nacional 

Desenvolvimento do Plano de atividades do Núcleo de Extensão na 
Comunidade; 
 
Participação/colaboração em ações na/com a comunidade, 
nomeadamente: CLAS (Conselho Local de Acão Social), Rádio Jornal de 
Setúbal, Rede EnvelheSeres, Nosso Bairro, Nossa Cidade, Projeto ECO-
Escolas, IN2SET, entre outros; 
 
Colaboração no recrutamento de utentes para as aulas práticas dos cursos 
da ESS. 

Plano de 
Atividades do NEC 
 
Nº de ações em 
que houve 
colaboração 

Coordenadora do 
NEC 

Direção 
 
Coordenações 
de 
Departamento e 
de Curso 
 
Elementos 
nomeados para 
as Plataformas / 
Projetos 

dezembro 
de 2019 
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2.4 TER UMA ORGANIZAÇÃO INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL 

2.4.1 Governação 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis  Cooperantes Data 
limite 

Garantir a 
articulação funcional 
entre trabalhadores 
não docentes e 
destes com docentes 
e estudantes 
 

Análise e avaliação das Funções e responsabilidades das/os 
Trabalhadoras/es não Docentes 
 
Avaliação da implementação das medidas previstas no documento  
 
 

 Direção Trabalhadores 
Não Docentes 
 
Docentes 
 
Estudantes 

dezembro 
2020 

Garantir o acesso e 
circulação da 
informação 
adequada 
a comunidade 
académica 

Implementação das ações no Plano de Comunicação Interna da ESS/IPS 
relativas ao ano de 2020 

 Direção Trabalhadora 
Não Docente 

dezembro 
2020 

Garantir a qualidade 
dos processos e 
procedimentos 
internos da ESS/IPS, 
servindo a 
comunidade 
académica 

Implementação e revisão da 1ª edição do Manual de Procedimentos Internos 
 
 
 
 
Dinamizar a Unidade de Melhoria Continua 
 
  
 

Manual de 
procedimentos 
concluído e 
divulgado 
 
Relatório de 
Análise de pontos 
críticos no 
cumprimento do 
estipulado no 
Manual da 
Qualidade IPS 

Direção 
 
 
 
 
UMC 
Direção 

Trabalhadores 
não Docentes 
 
 
 

dezembro 
2020 
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2.4.2 Promoção do desenvolvimento e bem-estar dos recursos humanos 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis Cooperantes Data 
limite 

Alargar/estabilizar os 
recursos humanos 
da ESS/IPS 

Garantia do normal funcionamento dos processos de recrutamento de 
pessoal docente 
 
Garantia da realização de, pelo menos, 3 dos concursos de admissão de 
docentes, aprovados pelo CTC 
 
Inicio de, pelo menos, 2 processos concursais, ainda não aprovados em CTC, 
para admissão de docentes 

 
 
Nº de concursos 
realizados 
 
 
Nº de processos 
iniciados 

Direção Serviços da 
Presidência 
 
Departamentos 
envolvidos 
 
Trabalhadoras 
não Docentes 

 

Cooperar com a 
Presidência no 
desenvolvimento do 
Programa Oxigénio +  

Participação nas reuniões com a Presidência e outras UO; 
Divulgação das atividades relevantes 
 

 Direção 
 

 
Trabalhadoras 
Não docentes 

n.a. 

 

2.4.3 Otimização da utilização dos recursos físicos e financeiros 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis Cooperantes Data 
Limite 

Contribuir para a 
existência de 
espaços adequados 
às necessidades das 
atividades da ESS 
 

Implementação das ações previstas (cobertas pela autonomia da ESS/IPS) na 
análise dos espaços, iniciada em 2018, com continuidade em 2019; 
 
 
 
Atualização formal e regular da Presidência acerca das dificuldades de 
implementação das atividades da ESS/IPS nos espaços que lhe são 
disponibilizados 

Espaço 
reorganizado 
 
 
 
Nº e atas de 
reuniões 

Direção 
 
 
 
 
Direção 

Coordenações 
de 
Departamento 
 
Docentes 
 
Trabalhadores 
não Docentes 

 
 
 
dezembro 
2020 

Garantir a gestão 
adequada dos 
recursos financeiros 
da ESS/IPS 

Apresentação à Presidência e ao Conselho de Representantes um orçamento 
coerente com as atividades previstas 
 

 
 
 
 

Direção 
 
 
Direção 

 
 
 
 

Quando 
adequado 
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Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis Cooperantes Data 
Limite 

Divulgação junto dos docentes, de forma regular, dados sobre a evolução 
estrutural da situação financeira da ESS/IPS 
 
 
Monitorização os consumos de material clínico e de economato da ESS 

 
 
Relatório mensal 
enviado à DFAP 

 
 
Direção 

 
Trabalhadores 
não docentes 

 
Contínuo 

Garantir a 
inventariação e 
gestão rigorosas dos 
recursos materiais 
duradouros da 
ESS/IPS 

Identificar nominalmente a totalidade dos bens duradouros da ESS, com 
recurso a fotografia 
 
Cooperar com os Serviços da Presidência (Administradora e DFAP) no 
processo de inventariação (etiquetagem individual) de todos os bens do IPS. 

 Direção DFAP 
Trabalhadores 
não docentes 
Responsáveis 
pelos 
Laboratórios 
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3.0 ADEQUAR O FUNCIONAMENTO DA ESS/IPS AO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID 19 

 

Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis  Cooperantes Data limite 

Garantir a 
articulação funcional 
com a Presidência do 
IPS e as outras UO 
para o cumprimento 
dos procedimentos 
normativos de 
prevenção e gestão 
de contágios por 
SARS-Cov 2 

Participação ativa em Grupos de Trabalho formais do 
IPS para gestão da situação pandémica 

 

 

Produção e divulgação interna e externa dos Planos 
de Retorno da ESS/IPS às atividades presenciais 
homologados pelo Presidente do IPS 

 

Presença e 
contributos nas 
reuniões 

 

Produção dos Planos 
de Retorno da 
ESS/IPS 

Direção 

 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-
Científico  

Coordenadoras/es de 
Departamento 

Coordenadoras de 
Curso 

março a dezembro 2020 

Cooperar com a 
Presidência na 
elaboração do Plano 
de Contingência 
COVID 19 e suas 
revisões 

Participação em reuniões, fornecimento de 
informações técnico-científicas e apresentação de 
propostas de decisão para a elaboração e aplicação 
do Plano de Contingência (PC) 

Participação em 
reuniões 

Fornecimento de 
informações 

Revisão de versões 
do(s) PC 

3 Docentes da 
ESS/IPS 

Direção março a dezembro 2020 

Adaptar os espaços 
próprios e 
partilhados da 
ESS/IPS para 
continuidade de 
atividades letivas em 
segurança 

Adaptação de salas para a realização de práticas 
laboratoriais com menor número de estudantes, 
para assegurar o distanciamento preconizado pelas 
autoridades de saúde 

Definição e sinalização de circuitos de circulação 
obrigatória e segura de pessoas no interior do 
edifício 

Definição e sinalização de organização interna 
obrigatória e segura de pessoas em cada sala 

Nº de salas 
adaptadas 

 

 

Aplicação de 
sinalização 

 

Direção Trabalhadora Não 
Docente 

Coordenadoras/es de 
Departamento 

Coordenadoras de 
Curso 

Direção da ESCE/IPS 

março a dezembro 2020 
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Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis  Cooperantes Data limite 

Aquisição e disponibilização de material de 
higienização das mãos, nos corredores e salas 

Aquisição e disponibilização de material de 
higienização dos materiais usados em cada aula 

Aplicação de 
sinalização no 
mobiliário das salas 

Disponibilização do 
material 

Disponibilização dos 
materiais 

Serviços da 
Presidência 

Estudantes 

Docentes 

Garantir as 
condições para a 
introdução de 
estratégias de Ensino 
a Distância pelos/as 
docentes e 
estudantes e 
teletrabalho pelas/os 
trabalhadoras/es 
não docentes 

Participação em Grupos de Trabalho específicos para 
a definição de estratégias de Ensino a Distância 

Disponibilização de computadores pessoais 
estudantes e trabalhadoras/es não docentes que 
carecem desse recurso 

Aquisição de material tecnológico específico para a 
realização de atividades de Ensino a Distância 

Participação em 
reuniões 

Computadores 
pessoais cedidos 

 

Dispositivos 
adquiridos e 
instalados 

Direção 

 

Serviços da 
Presidência 

 

Conselho Pedagógico 

Coordenações de 
Departamento e de 
Curso 

AAIPS 

Serviços da 
Presidência 

abril a dezembro 2020 

Garantir a adaptação 
dos Planos de 
Estudos dos Cursos e 
Calendários 
Escolares ao 
contexto pandémico 

Apoio às Coordenações de Departamento e Curso e os 
Conselhos Técnico-Científico e Pedagógico nos 
procedimentos necessários de adaptação dos Planos 
de Estudos dos Cursos e Calendários Escolares, 
nomeadamente pelo cancelamento de atividades de 
aprendizagem em contexto clínico  

Planos de Estudo 
adaptados e 
homologados 

Calendários Escolares 
adaptados e 
homologados 

Direção Conselho Técnico 
Científico 

Conselho Pedagógico 

Coordenações de 
Departamento e de 
Curso 

Docentes 

Estudantes 

março a dezembro de 2020 
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Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis  Cooperantes Data limite 

Serviços da 
Presidência 

Instituições-parceiras 
da envolvente 

Garantir à 
comunidade 
académica a 
disponibilidade de 
Equipamentos de 
Proteção Individual e 
de outros recursos 
que assegurem 
ambientes e práticas 
seguros 
relativamente ao 
contágio por SARS-
Cov2 

Disponibilização de EPI a estudantes e docentes em 
número e tipo adequados aos contextos – aulas TP e 
L e aprendizagens em contexto clínico 

 

Disponibilização de EPI a trabalhadores/as não 
docentes em número e tipo adequados 

 

 

EPI disponibilizados Direção Coordenações de 
Departamento e de 
Curso 

Serviços da 
Presidência 

Instituições-parceiras 
da envolvente 

março a dezembro de 2020 

Identificar e aplicar 
medidas de 
organização do 
trabalho das/os 
Trabalhadoras/es 
Não Docentes 

Criar, negociar e aplicar a modalidade de teletrabalho 
com as/os trabalhadoras/es não docentes 

Aplicar planos de formação a distância para 
trabalhadoras/es não docentes em períodos de 
teletrabalho 

Medidas de 
teletrabalho 
aplicadas 

Cumprimento dos 
planos de formação 

Direção Trabalhadoras/es 
não docentes 

DRH 

Serviços da 
Presidência 

março a dezembro 2020 

Garantir às/aos 
estudantes a 
realização de testes 
à COVID 19, prévios 
ao início das 

Quantificar e calendarizar as necessidades de 
realização dos testes à COVID 19, exigidos pelas 
instituições-cooperantes 

Testes realizados Direção 

Serviços da 
Presidência 

Coordenadoras de 
Curso 

Cruz Vermelha 
Portuguesa 

EST-Barreiro 

março a dezembro 2020 
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Objetivos 
Operacionais 

Ações a desenvolver Indicadores Responsáveis  Cooperantes Data limite 

aprendizagens em 
contexto clínico 

Garantir a gestão 
adequada de casos 
positivos ou 
suspeitos de 
contágio por SARS-
Cov2, bem como de 
situações de 
quarentena 
obrigatória ou 
aconselhável 

Criar e implementar orientações e circuitos de 
comunicação interna e externa para gestão de casos 
positivos ou suspeitos de contágio por SARS-Cov2, 
bem como de situações de quarentena obrigatória ou 
aconselhável 

Situações reportadas 
e encaminhadas para 
as autoridades de 
saúde 

Direção 

Coordenadoras 
de Curso 

Coordenadoras/es de 
Departamento 

Docentes 

Estudantes 

Autoridade de Saúde 

Administradora do 
IPS 

Administradora dos 
SAS 

março a dezembro 
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Orçamento previsional 2020 (submetido em agosto de 2019) 

 

Receitas 

Receitas de Impostos - FF311 

Receitas de Impostos 2 256 292,00 

Total da Receitas de Impostos 2 256 292,00 

Receita de Outras Fontes Financiamento 
 

Propinas 642 278,00 

Emolumentos 60 000,00 

Vendas e Prestação de Serviços 22 715,00 

Outras receitas  224 592,00 

Total de Receitas 949 585,00 

Total da Receita de Outras Fontes Financiamento 949 585,00 

  

Total da Receita 3 205 877,00 

  
Despesas 

Despesas com Pessoal 3 110 157,00 

Remunerações certas e permanentes   2 516 630,00 

Abonos Variáveis         9 100,00  

Segurança Social     584 427,00  

Aquisição de Bens 13 750,00 

Aquisição de Serviços 65 470,00 

Transferências Correntes + Outras Despesas Correntes 9 500,00 

Aquisição de Bens de Capital 7 000,00 

Total da Despesa 3 205 877,00 

  

Saldo 0,00 

  
% Receitas Orçamento de Estado: 70,38% 

% Receitas Próprias: 29,62% 

  
% Despesa com Pessoal: 97,01% 

% Despesas correntes: 2,77% 
% Despesas de Investimento: 0,22% 

 


		2021-10-18T19:29:05+0100
	ANTÓNIO MANUEL DOS REIS MARQUES




