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Caro(a) estudante,

Bem-vindo à ESEP!

É com enorme satisfação e sentido de responsa-
bilidade que a Escola Superior de Enfermagem 
(ESEP) recebe os novos estudantes para o ano le-
tivo 2022/2023.

Os desafios e as exigências poderão ser diferentes 
para cada um dos que chega à ESEP, mas todos 
juntos seremos capazes de manter e desenvolver 
a imagem da ESEP como pioneira no ensino de 
Enfermagem.

Na ESEP ensinamos, aprendemos e investigamos 
um modelo de Enfermagem que definimos como 
“mais significativa para as pessoas”. Apostamos 
numa Enfermagem que se distingue enquanto 
disciplina e profissão, que se impõe por uma prá-
tica baseada na evidência. 

Depois de muitos anos de preparação e dedicação 
à vida escolar, chegou o momento de enfrentar um 
novo desafio, com a entrada no ensino superior.

Sabemos, pelos resultados obtidos ao longo dos 
últimos anos, que ser admitido na ESEP é a con-
cretização de um desejo. Ser admitido na ESEP 
representa ter assegurado uma das vagas para as 
quais concorreram milhares de candidatos.

A nossa comunidade académica tudo fará para 
que possam encontrar um ambiente acolhedor e 
integrador, que valoriza o respeito pela autono-
mia em cooperação e se distingue pela mobili-
zação diferenciadora que as experiências indivi-
duais potenciam.

Para responder a este desejo partilhado de inte-
gração dos estudantes na ESEP, e na comunidade 
que lhe dá corpo, o Conselho Pedagógico da Es-
cola organizou, para a integração dos novos estu-
dantes, a Semana Zero, dinamizando um conjunto 
de atividades que pretendem dar a conhecer os 
aspetos específicos do curso que irá frequentar, 
a experiência dos estudantes que frequentam ou 
frequentaram o curso, os serviços prestados e 
os recursos existentes, num ano letivo que será 
marcado por novos desafios, mas também novas 
oportunidades. 

Acreditamos que este caminho que agora se inicia 
é apenas o princípio de uma relação que se irá 
prolongar para além do final do Curso de Licen-
ciatura, com a procura dos muitos cursos e forma-
ções oferecidas pela ESEP em resposta ao modelo 
de desenvolvimento profissional.

A partir de hoje esta é também a vossa casa.

Saudações académicas,

Luís Carvalho
Presidente
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A ESEP localiza-se no centro do Polo da Asprela, 
conhecido também por Porto Innovation District, 
que representa uma das maiores concentrações 
de talento, conhecimento e inovação na Europa.

A Escola Superior de Enfermagem do Porto é, 
assim, o único representante da Enfermagem 
neste distrito de inovação que integra, também, 
diversas faculdades da Universidade do Porto: 
a Faculdades de Engenharia, de Economia, de 
Medicina, de Medicina Dentária, de Ciências da 
Nutrição e Alimentação, de Desporto e de Psico-
logia e Ciências da Educação. Também a maior 
parte das Escolas do Politécnico do Porto aqui 
se concentra, com a Presidência, os Institutos de 
Engenharia e de Contabilidade e Administração, 
e as Escolas de Educação e de Saúde.

Atualmente, o Porto Innovation District tem mais 
de 35 mil estudantes inscritos, dos quais mais de 
4.000 são estudantes internacionais, integrados 
em mais de 500 cursos de formação superior, 
lançando no mercado de trabalho, anualmente, 
cerca de 10.000 graduados.

Assim, no Polo da Asprela trabalham e estudam, 
diariamente, cerca de 50 mil pessoas nas mais 
de 16 instituições de ensino superior, 26 centros 
de investigação, 3 instituições de saúde de re-
ferência, 1 centro de incubação de empresas e 
centenas de empresas inovadoras e de presta-
ção de serviços que integram o Porto Innovation 
District.

O Porto Innovation District é, assim, sinónimo de 
diversidade e multiculturalidade.

A NOSSA ESCOLA 
A ESEP no centro do 
Porto Innovation District
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A Escola Superior de Enfermagem do Porto é uma 
das mais antigas escolas de Enfermagem do país. 
Em funcionamento desde 1 de Janeiro de 2007, 
surge da fusão de três instituições de ensino su-
perior público da enfermagem no Porto: as Esco-
las Superiores de Enfermagem de D. Ana Guedes, 
Cidade do Porto e São João.

A origem remota da ESEP, ao serviço do ensino 
da enfermagem, remonta a 15 de Junho de 1896, 
quando se cria o Curso de Enfermeiros do Hos-
pital Geral de Santo António, uma das primeiras 
escolas de enfermagem do país. 

É este o dia oficial da ESEP.

A NOSSA ESCOLA 
Um passado de excelência
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A ESEP é uma instituição de ensino superior po-
litécnico não integrada, dedicada ao ensino da 
enfermagem pré e pós-graduada.

Tem por missão proporcionar ciclos de estudos, 
bem como outros programas de formação, orien-
tados para o desenvolvimento de competências 
no domínio da Enfermagem. 

Paralelamente, a ESEP tem também por missão 
promover investigação e programas de desen-
volvimento geradores, quer de novo conheci-
mento disciplinar, quer de inovação em saúde. 

Neste sentido, na procura da máxima efectivi-
dade na sua acção, a ESEP promove estrategica-
mente a sua articulação com outras organizações 
e redes nacionais e internacionais.

Sumariamente, destacamos alguns marcos do 
nosso presente construído:

> Atribuição da Medalha Grau de Ouro por Servi-
ços Distintos, pelo Ministério da Saúde;
> Criação de um dos doze centros mundiais de 
investigação, acreditados pelo International 
Council of Nurses (ICN), em Sistemas de Informa-
ção em Enfermagem: CIDESI;
> Primeira escola de enfermagem do país no 
ranking de excelência na publicação Scimago;
> Escola de enfermagem do país com mais estu-
dantes de mestrado;
> Organização de mais de 200 eventos científicos 
os últimos 10 anos, com condições especiais para 
estudantes;
> Instituição privilegiada de recrutamento de di-
plomados por instituições de saúde estrangeiras, 
organizando, anualmente, a maior feira de em-
prego em Enfermagem do país;
> Mais de 30 destinos ERASMUS+, em mais de 
10 países;
> Mais de 15 laboratórios especializados;
> Mais de 35 projetos de I&D;
> Mais de 1.700 estudantes.

A NOSSA ESCOLA 
Um presente construído  

Vamos construir uma enfermagem 
mais significativa para as pessoas.
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Simbologia oficial e regulamentar da ESEP.

A simbologia oficial integra 5 elementos: 
Cruz Pátea de Azul e Cruz da Ordem de Malta Verde 
que representam, respetivamente, a Escola Dona 
Ana Guedes, a mais antiga das escolas de enferma-
gem (1896), e a Escola de São João (1954), em cujo 
emblema figura a cruz da Ordem de Malta. 
Lamparina: Representa a Enfermagem. 
Livro de Púrpura: Representa o ensino, a aprendi-
zagem e a Escola Superior de Enfermagem da Ci-
dade do Porto. 
Coração: Representa o rei Pedro IV que doou o seu 
coração à cidade do Porto, estando este deposita-
do na Igreja da Lapa. Representa ainda o desejo de 
fazer bem e de bem assistir aos doentes que são 
confiados aos enfermeiros. 
Coroa: Representa o rei Pedro IV e ainda a excelên-
cia, realeza e importância da profissão. O conjunto 
(coração e coroa) simboliza a cidade do Porto, onde 
se situa a ESEP.

Simbologia inspiracional

A simbologia integra 2 elementos: 
Logótipo: constituído por três elementos que se 
reúnem em torno de um círculo, formando um co-
ração estilizado. O coração é inspirado no coração 
branco - símbolo internacional da Enfermagem. O 
coração está, ainda, ligado à história do Porto alu-
dindo à doação do coração de D. Pedro IV à cidade. 
Os três elementos representam as três escolas que 
deram origem à ESEP e o círculo central simboliza o 
olho humano, a visão e a procura do futuro. 
Assinatura: ESEP - Escola Superior de Enfermagem 
do Porto

A NOSSA ESCOLA 
Uma marca reconhecida
Heráldica

Logótipo



1312 Guia do Estudante 2022/23 Escola Superior 
de Enfermagem 
do Porto

Escola Superior 
de Enfermagem 
do Porto

Guia do Estudante 2020/21

A Escola, em estreita colaboração com a comuni-
dade, formulou um plano estratégico a que desig-
nou "Visão e Estratégia para o Futuro 2020-2024", 
que integra as metas e ações que permitam a 
construção de um futuro sólido e sustentável.

Este plano é composto por 5 eixos estratégicos de 
intervenção: 

> Ensino & aprendizagem
> Investigação & desenvolvimento
> Governação & gestão estratégica
> Relações externas
> Responsabilidade social & participação. 

A nossa visão continuará a ser: Construir uma En-
fermagem mais significativa para as pessoas. 

Para isso, a ESEP constrói esta Enfermagem edi-
ficando-se numa Escola moderna, com o Porto 
como centro nevrálgico e o mundo como palco. 

Isso significa que sentimos um compromisso com a 
sociedade, a profissão e a comunidade ESEP:  edifi-
car uma Enfermagem baseada em conhecimento e 
fomentar a aquisição de competências que respon-

dam aos desafios societais que o século XXI impõe.

Vivemos, pois, num mundo em que a mudança é 
constante e em que as dúvidas são mais profun-
das do que as certezas. Mas este contexto de mu-
dança é entendido pela nossa comunidade como 
uma oportunidade, respondendo ao imperativo 
de saber mais para melhor intervir, em consolidar 
conhecimento que melhor sirva o Homem e a so-
ciedade debelando, progressivamente, as incerte-
zas que o porvir reserva. 

Se a ESEP é já reconhecida por combinar curiosi-
dade, criatividade e utilidade, pretendemos incre-
mentar, agora, uma mentalidade empreendedora 
na comunidade, desenvolvendo a autoconfiança, 
a colaboração, o bem-estar global de cada um de 
nós para que possamos continuar a ser competi-
tivos e a edificar uma Escola mais amiga de todos.

A NOSSA ESCOLA 
Visão e estratégia para o Futuro

Presidente
> António Luís Carvalho

Vice-presidentes
> Ana Paula França
> Natália Machado

Administradora
> Ana Rute Morim

Conselho Geral
> Presidente: Dulce Pinto 
> Vice-Presidente: Paulo Parente

Conselho de Gestão
> António Luís Carvalho
> Ana Paula França
> Natália Machado
> Ana Rute Morim

Conselho Técnico-Científico
> Presidente: Wilson Abreu
> Vice-Presidente: Carlos Sequeira

Conselho Pedagógico
> Presidente: José Carlos Carvalho
> Vice-Presidente: Maria José Peixoto

Contacto Geral:
secretariado@esenf.pt

Serviços

Serviço de Gestão da Produção e da Divulgação 
do Conhecimento
Francisco Vieira

Serviço de Gestão de Recursos
Virgínia Moreira

Serviço de Sistemas de Informação e Gestão 
Académica
Sérgio Malta

A NOSSA ESCOLA  
Órgãos de governo
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O provedor do estudante goza de independência no 
exercício das suas funções em relação aos órgãos e 
serviços da ESEP.

Os estudantes podem, individual ou coletiva-
mente, apresentar ao provedor queixas e parti-
cipações, por ação ou omissão dos órgãos, ser-
viços e agentes da ESEP, bem como formular ou 
relativas à ação social.

O Regulamento do Provedor do Estudante na ESEP 
foi publicado no DR, 2.ª série- n.º 126, 06 de Julho 
de 2010.

O Provedor do Estudante é um órgão indepen-
dente, sem poder decisório, que tem por função a 
defesa e a promoção dos direitos e dos interesses 
dos estudantes.

A NOSSA ESCOLA 
Provedor do Estudante

Contacto:  
provedor@esenf.pt

Horário de Atendimento 
ESEP-Sede, Sala 214

5ª feira - manhã
Em qualquer outro dia mediante marcação

Maria do Carmo Alves Rocha
Provedora do Estudante
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Preciso de ajuda!

Posso ajudar!

O programa ESEPAjuda pretende concretizar ações de apoio social, de caráter excecional, perante 
situações de necessidade de auxílio urgente e imediato aos estudantes da ESEP. Este programa fun-
cionará pelo encontro e complementaridade de duas plataformas:

A NOSSA ESCOLA 
Responsabilidade social e ambiental

Preciso de ajuda!
Identifica as necessidades de apoio que surjam 
na comunidade estudantil da ESEP de forma a 
encontrar a melhor e mais efetiva resposta de 
ajuda.

Quem pode pedir ajuda?
Estudantes matriculados e inscritos em cursos 
conferentes de grau académico ou diploma que, 
comprovadamente, se encontrem numa situação 
de grave carência económica:

› Desemprego;
› Doença;
› Significativa diminuição de rendimentos;
› Outras situações de vulnerabilidade social e eco-
nómica que coloquem em causa a sua capacidade 
para suportar os custos inerentes à frequência do 
respetivo curso;

Posso ajudar!
Esta plataforma pretende reunir disponibilidades de 
apoio às candidaturas validadas através da platafor-
ma “Preciso de ajuda!”.

Como posso ajudar?
A ajuda pode ser dada de três formas distintas:

1. Através de donativos em dinheiro para financia-
mento do fundo social de emergência;
2. Através da integração da Bolsa de apadrinhamen-
to ESEPAjuda;
3. Através de ações de voluntariado associadas a ati-
vidades do Programa ESEPAjuda.

Mais informação em:
www.esenf.pt/estudar/esep-ajuda/

PROGRAMA 
ESEP Ajuda
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Dando resposta à vontade global de racionalização 
e eficiência na utilização de recursos naturais, a 
ESEP tem desenvolvido diversas iniciativas de com-
bate às alterações climáticas, adaptando os seus 
edifícios de forma a torna-los energeticamente mais 
eficientes.

A pensar nisto, são várias as ações de intervenção 
que têm reduzido o consumo de recursos dos três 
edifícios públicos da ESEP garantindo, por um lado, 
poupanças energéticas significativas e, por outro, 
diminuindo a sua pegada ecológica.

Ao nível da racionalização dos recursos hídricos,  a 
ESEP tem instalado um reservatório para recupera-
ção e filtragem de águas pluviais, com capacidade 
para armazenar cerca de 50 mil litros.

A pensar, também, no conforto de toda a comuni-
dade, foram implementadas medidas ao nível do 
isolamento térmico, instalando-se telhas térmicas, 
capoto e colocação de novos vãos envidraçados.

Adicionalmente, foram alterados os sistemas de ilu-
minação interior e exterior para o sistema LED, re-
modelada a central térmica e instalado um sistema 

de produção fotovoltaico, com mais de 100 novos 
painés, permitindo aumentar a eficiência energé-
tica e, assim, responder, efetivamente, ao desígnio 
mundial de combate às alterações climáticas.

Reforçando o seu comprometimento com a susten-
tabilidade do planeta, e com o objetivo de incenti-
var a sua comunidade a implementar medidas de 
aceleração da apropriação de energias de tração 
alternativas e ambientalmente mais favoráveis, a 
ESEP instalou um posto de carregamento para veí-
culos elétricos na sua sede.

Ainda, a ESEP estabeleceu uma parceria com a LI-
POR, permitindo fortalecer a participação ativa da 
comunidade na correta e eficiente gestão de resí-
duos e na promoção de comportamentos susten-
táveis. 

Todas estas iniciativas demonstram o comprometi-
mento da ESEP com a sustentabilidade, tendo, por 
isso, sido-lhe atribuída, pela LIPOR e pela Câmara 
Municipal do Porto, a distinção "Coração Verde".

A NOSSA ESCOLA 
Responsabilidade social e ambiental

SUSTENTABILIDADE  
Coração Verde
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Erasmus +
O Programa Erasmus+ é a maior iniciativa de inter-
câmbio de estudantes em todo o mundo, na qual 
já participaram mais de um milhão de estudantes. 
Este programa encontra-se aberto a todas as uni-
versidades de acolhimento.

Todos os estudantes do ensino superior podem 
participar no programa Erasmus+, através da 
celebração de um acordo prévio entre as ins-
tituições envolvidas. Podem candidatar-se ao 
programa Erasmus+ os estudantes matriculados 
do 2.º ao 4.º ano do CLE, até março de cada ano 
letivo anterior e, ainda, os estudantes dos cursos 
de mestrado (2.º ciclo).

Os estudantes poderão candidatar-se às vagas 
disponíveis nos acordos bilaterais das suas insti-
tuições de origem. 

As unidades curriculares realizadas no âmbito da 
mobilidade deverão ser creditadas de acordo com 
o respetivo plano de estudos da ESEP, totalmente 
em ECTS.

Mobilidade Vasco da Gama
O Programa Vasco da Gama é uma iniciativa de 
intercâmbio de estudantes entre escolas do En-
sino Superior Politécnico.

O período de mobilidade, semestral ou anual, 
pode ser realizado em qualquer instituição su-
perior politécnica nacional. 

Poderão participar no Programa todos os estu-
dantes que tenham concluído o 2.º ano, median-
te estabelecimento de um acordo prévio entre 
as instituições envolvidas. A mobilidade está 
condicionada à aprovação do plano de estudos 
definido pela escola de origem e pela escola de 
acolhimento.

A NOSSA ESCOLA 
Mobilidade e internacionalização

Gabinete de Apoio à Mobilidade e Intercâmbio 
Institucional - GAMII

Henriqueta Figueiredo 
Coordenadora

Mais informações em:

www.esenf.pt > Estudar > Mobilidade
Telefone/ext.: 225 073 500 / 107
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ALLIANÇAS EM FUNCIONAMENTO NO ÂMBITO 
DO FUNDO RECUPERAR PORTUGAL

IP ALLIANCE - Plataforma Integrada para Aprendizagem ao Longo da Vida e 
Formação para Profissionais

Platform for Global Health

ATIVIDADES 
Investigação e Valorização do Conhecimento

Dando continuidade ao investimento na investiga-
ção e disseminação científica, a aposta da ESEP tem 
sido e continuará a ser, no apoio aos mais de 30 
projetos de investigação, no apoio à organização de 
eventos científicos diferenciadores e na criação de 
suportes web dedicados à ciência, englobando quer 
os trabalhos científicos produzidos, quer os proces-
sos de investigação e desenvolvimento, permitindo, 
deste modo, um considerável impulso ao processo 
de disseminação de conhecimento produzido pela 
ESEP. 

A grande aposta da ESEP continua a ser, assim, a 
notoriedade e valorização da marca e o contínuo 
alinhamento da investigação aos projetos em de-
senvolvimento, contributo essencial para o nível de 
excelência dos trabalhos produzidos e do impacto 
da Escola na sociedade do conhecimento. 

O investimento em produção científica permitiu 
uma valorização da marca em cerca de 37% em re-
lação ao ano anterior, motivado pelo aumento do 
número e impacto das publicações produzidas pe-
los docentes e investigadores da ESEP.

No âmbito do acesso aos recursos científicos dis-
ponibilizados, realce para os mais de 2.9 milhões de 
downloads realizados em 2021, nas diversas bases 
de dados referenciais assinadas.

Ao nível da visibilidade da ciência produzida, des-
taque, ainda, para os mais de 111 mil downloads de 
documentos ESEP no Repositório institucional em 
que cerca de 58% foram efetuados de Portugal e os 
restantes do resto do mundo, com especial enfo-
que para o Brasil (24% em 2021) e Estados Unidos 
da América (6% em 2021), demonstrando o impacto 
dos trabalhos produzidos pela ESEP na sociedade 
do conhecimento. 

Mais ciência em:

www.esenf.pt/i-d

A NOSSA ESCOLA 
Ciência e Projetos
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O plano de estudos do Curso de Licenciatura em 
Enfermagem (CLE) estrutura-se em dois biénios, o 
primeiro integrando unidades curriculares teóri-
cas e o segundo unidades curriculares de ensino 
clínico e estágio, num total de 240 créditos (ECTS).

As unidades curriculares são semestrais e consti-
tuídas por aulas teóricas, seminários, aulas teó-
rico-práticas, práticas laboratoriais, orientação 
tutorial, ensino clínico e estágio.

Aos créditos atribuídos a cada unidade curricular 
corresponde o número de horas que é considera-
do como o total de trabalho despendido pelo es-
tudante. O número de horas de contacto, em cada 
unidade curricular, refere-se às horas presenciais 
em sala de aula.

Todas as unidades curriculares estão sujeitas a 
avaliação que pode ser contínua, periódica ou fi-
nal (regulamento geral de frequência e avaliação). 

No fim de cada semestre existe uma época de 
exame final que compreende o exame de época 
normal.

No fim do ano letivo há uma época de exame de 
recurso e especial. Para a realização de cada um 

destes, o estudante tem que apresentar requeri-
mento até 72 horas após a afixação do resultado 
da prova de exame.

Na classificação final de cada unidade curricular 
considera-se aprovado o estudante que tenha ob-
tido nota igual ou superior a dez valores.

Aos estudantes do curso é exigida a aquisição das 
competências estabelecidas pela Ordem dos En-
fermeiros para o enfermeiro de cuidados gerais. 
A conclusão da Licenciatura em Enfermagem ha-
bilita ao exercício de funções de Enfermeiro, após 
atribuição do respectivo título profissional pela 
Ordem dos Enfermeiros.

Mais informações sobre o curso em:  
www.esenf.pt/estudar/licenciatura-em-enfermagem

OS NOSSOS CURSOS 
Curso de Licenciatura em Enfermagem

Paulo Puga Machado 
Coordenador do  

Curso de Licenciatura em Enfermagem
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Mestrado em Enfermagem Comunitária na área 
de Enfermagem de Saúde Familiar
Coordenação: Henriqueta Figueiredo

Mestrado em Enfermagem  Médico-Cirúrgica na 
área de Enfermagem à pessoa em Situação Pa-
liativa
Coordenação: Olga Fernandes 

Mestrado em Enfermagem Médico -Cirúrgica, na 
área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica
Coordenação: Filipe Pereira  

Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica, 
na área de Enfermagem à Pessoa em Situação 
Crónica
Coordenação: Paulo Parente

Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica, En-
fermagem à Pessoa em Situação Perioperatória
Coordenação: Ana Leonor Ribeiro 

Mestrado em Enfermagem de Reabilitação 
Coordenação: Miguel Padilha

Mestrado em Enfermagem Saúde Infantil e Pe-
diátrica
Coordenação: Margarida Reis Santos

Mestrado em Enfermagem Comunitária na área 
Saúde Comunitária e de Saúde Pública
Coordenação: Margarida Abreu 

Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e 
Obstétrica
Coordenação: Alexandrina Cardoso

Mestrado em Enfermagem Saúde Mental e Psi-
quiátrica
Coordenação: Wilson Abreu 

Mestrado em Direção e Chefia de Serviços de En-
fermagem
Coordenação: Ana Paula Prata 

Mestrado Supervisão Clínica em Enfermagem
Coordenação: Wilson Abreu

OS NOSSOS CURSOS 
Mestrados em Enfermagem

A consolidação de competências avançadas ao longo da vida é, atualmente, um passo natural para to-
dos aqueles que ambicionam construir, com sucesso, um percurso profissional sólido e pretendem ter 
um potencial diferenciador no mercado de trabalho. 

A pensar nisso, a Escola Superior de Enfermagem do Porto tem apostado no reforço e na diversificação 
da sua oferta de cursos de 2.º Ciclo (Mestrados).

PG em Enfermagem do Trabalho
Coordenação: Maria José Peixoto

PG em Estomaterapia
Coordenação: Célia Santos

PG em Gestão de Serviços de Enfermagem
Coordenação: Ana Paula Prata

PG em Sistemas de Informação em Enfermagem
Coordenação: Paulino Sousa

PG em Supervisão Clínica em Enfermagem
Coordenação: Manuela Teixeira

PG em Enfermagem de Reabilitação
Coordenação: Miguel Padilha

PG em Enfermagem de Saúde Materna e Obsté-
trica
Coordenação: Alexandrina Cardoso

PG em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiá-
trica
Coordenação: Wilson Abreu

PG em Enfermagem à Pessoa em Situação Crónica
Coordenação: Paulo Parente

PG em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica
Coordenação: Filipe Pereira

PG em Enfermagem de Cuidados Paliativos
Coordenação: Olga Fernandes

PG em Enfermagem de Saúde Familiar
Coordenação: Maria Henriqueta Figueiredo

PG em Enfermagem Perioperatória
Coordenação: Ana Leonor Ribeiro

PG em Enfermagem de Saúde Pública
Coordenação: Margarida Abreu

PG em Enfermagem de Saúde Infantil
Coordenação: Margarida Reis Santos

OS NOSSOS CURSOS 
Pós-Graduações em Enfermagem

A Escola Superior de Enfermagem do Porto disponibiliza um conjunto de pós-graduações que manifes-
tam a transversalidade da sua oferta, assim como o seu comprometimento com o aprofundamento das 
competências dos enfermeiros.

Esta oferta formativa pretende dotar todos os profissionais de saúde de qualificações que respondem 
às atuais necessidades do mercado de trabalho que, cada vez mais, se rege pela procura de profissio-
nais mais especializados.
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OS NOSSOS CURSOS 
Calendário letivo

Cada ano escolar compreende dois semestres, 
cujo calendário é fixado anualmente por Despa-
cho do Presidente. Para o ano letivo 2022/2023 o 
Calendário Escolar foi fixado através do Despa-
cho n.º 2022/13, de 12 de fevereiro.

Períodos letivos
Início das atividades do 1.º semestre
12/09/2022 – 2.º, 3.º, 4.º ano do CLE, cursos de 
mestrado, de pós-licenciatura e pós-graduações
21/09/2022 – 1.º ano do CLE 

Início das atividades do 2.º semestre
06/02/2023 – CLE, cursos de mestrado, de pós-li-
cenciatura e pós-graduações 

Época de frequências e exame normal
 CLE
11/01/2023 a 03/02/2023 – 1.º semestre 
14/06/2023 a 10/07/2023 – 2.º semestre

Cursos de mestrado, de pós-licenciatura e pós-
-graduações
23/01/2023 a 03/02/2023 – 1.º semestre 
26/06/2023 a 07/07/2023 – 2.º semestre 

Época de recurso e melhoria de nota
11/07/2023 a 26/07/2023 – CLE 
10/07/2023 a 21/07/2023 – Cursos de mestrado, 
de pós-licenciatura e pós-graduações

Época de exame especial
01/09/2023 a 08/09/2023  CLE, Cursos de Mes-
trado, de Pós-licenciatura e Pós-graduações

Períodos não letivos
Integração dos novos estudantes do CLE 
16/09/2022 a 20/09/2022

Férias letivas 
23/12/2022 a 02/01/2023 – Férias do Natal
20/02/2023 a 21/02/2023 – Pausa de Carnaval
03/04/2023 a 10/04/2023 – Férias da Páscoa

Pausas letivas
Para o CLE
08 a 12/05/2023 – Semana académica
25 e 26/05/2023 – Encontro Nacional de Estu-
dantes de Enfermagem 

Dia sem atividades letivas no período da tarde
28/09/2022 – Abertura do ano letivo

Dia sem atividades letivas
15/06/2023 – Dia ESEP
27/07/2023 – Encerramento do ano letivo

Vida Académica  
& Grupos
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Gabinete de Apoio à Mobilidade e 
Intercâmbio Institucional - GAMII

A Escola Superior de Enfermagem do Porto reco-
nhece que a internacionalização é uma compo-
nente chave para promover a qualidade dos seus 
projetos de ensino. A mobilidade internacional 
é um dos mecanismos mais bem-sucedidos na 
preparação dos estudantes para trabalhar e viver 
num mundo globalizado.

Por este motivo, a ESEP criou o Gabinete de Apoio 
à Mobilidade e Intercâmbio Institucional (GAMII) 
e diversos programas de mobilidade internacio-
nal para que os seus estudantes possam benefi-
ciar de oportunidades únicas, oferecendo ainda, 
uma dimensão internacional e multicultural aos 

estudantes, através do contato com estudantes e 
docentes estrangeiros que escolhem a ESEP como 
entidade de acolhimento.

A mobilidade de pessoal docente e não docente 
é um elemento fulcral da política de internacio-
nalização da Escola Superior de Enfermagem do 
Porto e da sua estratégia de progresso de recursos 
humanos.

Contacto:
ri@esenf.pt

Grupo História e Memória  
Núcleo Museológico
Na década de 90 um grupo de enfermeiros profes-
sores da Escola Superior de Enfermagem de São 
João, propôs à Direção a criação de um pequeno 
espaço onde se pudesse concretizar esse desejo. 
No ano de 1993 a Direção da Escola solicitou a 
concretização dessa intenção à Enfermeira Lour-
des Santos e assim, surgiu um espaço onde foram 
reunidos: a história documental da Instituição, os 
materiais utilizados no desenvolvimento pedagó-
gico do ensino teórico e prático da enfermagem 
e algumas peças decorativas da Escola e do Lar 
(Álvares Cabral).

Posteriormente, para dar continuidade a este 
projeto, foi designada uma equipa de trabalho, 
constituída por elementos de diferentes áreas de 
desempenho da Escola. Em virtude de terem sido 
identificadas novas peças, a referida equipa con-
siderou a necessidade de ampliar e reformular a 

estrutura existente. Esta proposta foi aceite pelos 
órgãos diretivos e assim nasceu o “museu” que 
foi enriquecido com objetos relacionados com a 
prática de cuidados de enfermagem, dos serviços 
administrativos, das Tunas Académicas, da Asso-
ciação de Estudantes, peças decorativas do lar (Dr. 
António Bernardino de Almeida) e objetos ofere-
cidos por professores e antigos alunos que, após 
terem visitado o museu, se interessaram pelo seu 
enriquecimento.

Pretendeu-se, assim, criar um espaço museoló-
gico ativo que agregue peças relevantes da vida 
da ESEP e da profissão de enfermagem e, simul-
taneamente, documentação histórica de interesse 
para o aprofundamento do conhecimento sobre 
o ensino e prática da enfermagem em Portugal.

Contacto: museu@esenf.pt
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Associação de Estudantes

São objetivos:
› Defender os direitos e interesses dos estudan-
tes da ESEP;
› Promover a formação educativa, científica, cul-
tural e recreativa;
› Fomentar o espírito de união, solidariedade e 
convívio dos estudantes;
› Contribuir para a melhoria das condições de es-
tudo dos estudantes;

› Estabelecer contacto com outras Associações 
de Estudantes e organismos juvenis que contri-
buam para o reforço da solidariedade, unidade e 
acção estudantil;
› Estabelecer uma ligação do curso à realidade so-
cial, perspetivando uma maior abertura da ESEP;
› Todos os estudantes inscritos na Escola Supe-
rior de Enfermagem do Porto são, por inerência, 
membros da AEESEnfP, sendo a mesma consti-
tuída por três órgãos: a Mesa de Assembleia Ge-
ral, a Direção e o Conselho Fiscal.

Associação de Estudantes
A Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem do Porto (AEESEnfP) constituiu-se por 
escritura pública a 13 de Julho de 2007, com o intuito de representar os estudantes da ESEP. A AEESEnfP 
procura desenvolver um trabalho efetivo no acompanhamento dos estudantes no seu percurso na 
ESEP, integrando-os na vida académica da instituição e da cidade do Porto.

A ESEP sabe como é importante o bom acolhi-
mento e uma boa integração na Escola e no En-
sino Superior. 

Os estudantes serão contactados pelos colegas 
que se vão disponibilizar para ser mentores du-
rante o seu percurso na Escola.

A mentoria tem como principais objetivos:
> Organizar um sistema interpares, que permita 
aos novos estudantes contar com o apoio de 
colegas há mais tempo na escola.
> Favorecer a autonomia e a tomada de cons-
ciência das implicações do papel de “estudante 
do ensino superior”; 
> Estimular, entre pares, e ao longo de todo o 
percurso académico, práticas salutares e solidá-
rias de vivência no ensino superior, em todos os 
seus contextos; 
> Promover a resolução de eventuais dificulda-

des no processo de integração, desenvolvendo-
-se sentimentos de bem-estar pessoal e de 
pertença ao seu contexto de formação, facilitan-
do a criação de uma rede interna de apoio 
académico e social;
> Contribuir para o desenvolvimento das compe-
tências relacionais, estimulando o enriqueci-
mento pessoal e curricular dos estudantes 
envolvidos e a promoção e desenvolvimento de 
redes de relações entre todos os participantes; 
> Promover dinâmicas de convívio e a partilha e 
intercâmbio cultural no quotidiano estudantil; 
> Fomentar a construção de espaços de liberda-
de e autonomia e de modos solidários de viver o 
Ensino Superior.

Contacto:
mentoria@esenf.pt

Mentoria
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O Grupo ESEP Solidária resulta da iniciativa de um 
conjunto de docentes após desafio lançado pelo 
então Presidente da ESEP, em março de 2011, tendo 
sido reconhecido formalmente, através do Despa-
cho Presidente n.º 2013/33, em 30 de julho de 2013.
O Grupo ESEP Solidária tem como domínios de 
intervenção: 

> Entre Portas: 
Apoio a estudantes com vulnerabilidades;
Participação na Semana Zero da ESEP.

> Apoio à Comunidade:
Colaboração em parceria formal com a Associa-
ção de Apoio à Maternidade, Bebés São João;
Colaboração com o CEFPI (Centro de Educação e 
Formação Profissional Integrada): venda de 
bolachinhas em épocas festivas;
Participação nas campanhas de recolha de bens 
alimentares em supermercado, a favor do BACF 
(Banco Alimentar Contra a Fome);
Campanha permanente de recolha de Tampas de 
plástico para tratamentos de adolescente com 
Paralisia Cerebral;
Recolha de roupa, calçado e brinquedos a favor 
da ANAP (Associação Nacional de Apoio aos 
Pobres), em contentor colocado junto ao campo 
de jogos da ESEP;
Realização de campanhas de Natal a favor de 
instituições da comunidade;
Participação nas campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul, em parceria com a LPCC (Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, Núcleo Regional do 
Norte).

Informações adicionais 
https://estudar.esenf.pt/esep-solidaria/

Contacto:
esolidaria@esenf.pt

Grupo ESEP Solidária

O Grupo Académico de Enfermagem do Porto 
(GAEP) foi criado em setembro de 2011, por um 
grupo de estudantes da Escola Superior de En-
fermagem do Porto (ESEP). Em setembro de 2012, 
o grupo foi reconhecido como grupo formal da 
escola.

O GAEP tem como objetivo proporcionar a todos 
os estudantes da ESEP, independentemente das 
suas crenças e ideologias, a oportunidade de in-
tegrar um grupo dinâmico que promove a apro-
ximação e integração de todos os membros da 
comunidade escolar, incentivando a uma partici-
pação proativa e responsável. Este grupo rege-se 
por três máximas, sendo estas “Orgulho”, “Amiza-
de” e “Tradição”. 

O GAEP prima pelo convívio, pela boa disposi-
ção, pelo desenvolvimento de laços de amizade 
e solidariedade, num espírito que comunga da 
Tradição Académica Portuense. Estes objetivos 
são concretizados através da dinamização de 
diversas atividades que vão desde jantares aca-
démicos a festas temáticas, peddy-papers pela 
grande cidade do Porto ou ações de solidarieda-
de e de intervenção na comunidade.

Dentro das várias atividades académicas dinami-
zadas entre a Academia do Porto, o GAEP parti-
cipa em atividades como as Serenatas, o Cortejo 
e as Imposições de insígnias. Para além destas, 
o GAEP dinamiza, ainda, outras atividades, tais 
como o Rally, o Batismo, a Missão Abraço e os 
famosos “Dia Light”, as tradicionais atividades do 
GAEP, realizadas todas as quartas-feiras. 

Assim, pretende proporcionar uma experiência 
única e memórias vitalícias a todos os estudan-
tes que acolhemos, contribuir para o crescimen-
to e desenvolvimento pessoal de cada um, forne-
cer a oportunidade de criar um grupo de apoio 
e entreajuda aos estudantes, assim como con-
tinuar a promoção e disseminação da Tradição 
Académica Portuense para as gerações futuras.

Contacto:
gacademico.esep@gmail.com

Grupo Académico de 
Enfermagem do Porto - GAEP
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Sing for Well-Being

O Projeto Sing for Well Being foi fundado a 7 de 
Outubro de 2019, sendo dirigido a toda a comu-
nidade escolar. Atualmente é constituído por alu-
nos, professores e pessoal não docente da ESEP. 

Este projeto contempla três domínios: Mindful-
ness, Musicoterapia e Canto Coral e através da 
integração destes, pretende-se:

› Promover a participação ativa dos elementos da 
comunidade educativa na melhoria do ambiente 
organizacional da instituição;

› Envolver a comunidade educativa na promoção 
da sua saúde e bem-estar e no desenvolvimento 
de competências pessoais.

› Desenvolver atividades que procurem dissemi-
nar o uso da música na saúde, em especial na 
Enfermagem, como recurso terapêutico e de de-
senvolvimento pessoal.

Nos encontros no âmbito do Projeto Sing for Well 
Being (presenciais ou online) são desenvolvidas 
atividades como: relaxamento, meditação, respi-
ração, vocalizos e técnica vocal, técnicas musicais 
receptivas, técnicas de música e movimento, in-
terpretação de canções, improvisos vocais e cor-
porais, leitura musical, entre outras. Por isso, para 
pertencerem a este projeto não precisam de ter 
conhecimentos prévios de música nem de Mind-
fulness, mas uma vontade de se exprimirem atra-
vés da música e de continuarem a investir no seu 
autoconhecimento.

O Grupo Coral Enfermagem Porto (ESEP) está in-
tegrado no Projeto Sing for Well Being. Teve a sua 
primeira apresentação musical no Sarau de Reis 
da ESEP, no dia 6 de Janeiro de 2020 e nas come-
morações do Dia da Escola.

O grupo do Projeto Sing for Well Being convida 
toda a comunidade educativa a viver a “música no 
cuidar”…

Contacto:
grupocoral@esenf.pt

O Grupo de Teatro Enfermagem Porto (GTEnfP) 
formou-se em 2008 por iniciativa de um grupo de 
estudantes e professores da Escola Superior de 
Enfermagem do Porto. Desde essa altura, o GTEnfP, 
tem integrado estudantes, ex-estudantes, enfermei-
ros(as), professores da ESEP e, também, estudantes 
de outras instituições de ensino superior nacionais 
e internacionais. 

Todos os anos, o grupo de teatro assume o compro-
misso de participar na festa de Natal da ESEP e no 
Dia da Escola. Além disso, tem ainda participado no 
Festival Algálias a convite do Grupo Académico En-
fermagem Porto, e no Dia Internacional dos Museus 
a convite do Grupo Museológico da ESEP.

Para todos os que participam no Grupo de teatro, as 
vantagens são imensas, pois permitem:
> Desenvolver competências de comunicação; 
> Promover atitude critico reflexiva face ao 
mundo que nos rodeia;

> Promover estratégias de gestão de stresse face 
a apresentações em público; 
> Promover a divulgação do fenómeno teatral 
entre a comunidade escolar.

Contacto:
gtenfp@gmail.com

Grupo Teatro
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O Grupo de Fados de Enfermagem Porto (GFEP) 
foi fundado a 27 de Setembro de 2012, no seio 
da Escola Superior de Enfermagem Porto, onde 
é reconhecido como grupo oficial, representante 
da sua vida académica e estudantil.

A 2 de Abril de 2018 o Grupo de Fados de En-
fermagem Porto é apadrinhado pelo Literatus 
– Grupo de Fados da Faculdade de Letras da Uni-
versidade do Porto e, a 9 de Abril do mesmo ano, 
é batizado na Fonte dos Leões, sendo reconhe-
cido pela Academia do Porto como um dos seus 
grupos de fados.

Desde a sua fundação, o Grupo de Fados de Enfer-
magem Porto tem-se apresentado dentro e fora 
do meio académico e estudantil, de lés-a-lés do 
país e até mesmo além-fronteiras, movidos pelo 
gosto pela Canção e Guitarra de matriz Coimbrã, 
mas também pela criação e composição de novos 
cancioneiros, sempre com um espírito de aventu-
ra, amizade e companheirismo à mistura.

Contacto:
gfenfermagemporto@gmail.com

Grupo de Fados Tuna Académica de 
Enfermagem do Porto 

A Tuna Académica de Enfermagem do Porto (TAEP) 
teve origem na antecessora Tuna Académica de 
Enfermagem de São João. Em 2006, antecipando 
a fusão das três escolas públicas de enfermagem 
do Porto, a tuna recria-se como Tuna Académica 
de Enfermagem do Porto, abrindo uma nova pá-
gina na sua história, mas sempre transportando 
em si sete anos de saber e tradição de várias ge-
rações de tunos. 

Entre as inúmeras atuações, salientam-se as pre-
senças no mundo televisivo, contanto com atua-
ções em programas da RTP e do Porto Canal, no-
meadamente associadas às comemorações do dia 
internacional do enfermeiro. Com presença fre-
quente em festivais e encontros de tunas, a TAEP 
mostra-se igualmente participativa em eventos 

comemorativos e de cariz solidário em parceria 
com diversas instituições e associações, divulgan-
do o seu nome e espírito por todo o país. 

Uma das tradições de que mais nos orgulhamos 
e que transportamos da nossa antecessora é a 
organização do mítico FARDAS - Festival Acadé-
mico Recordando Donzelas Amizades e Sere-
natas, que se mantém como um dos mais em-
blemáticos certames de tunas a nível nacional, 
devido à singular interação do público com as 
tunas presentes. 

Contacto:
tunaenfermagem@gmail.com
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A Tuna Feminina de Enfermagem do Porto (TFEn-
fP) foi originalmente fundada em janeiro de 2000, 
com a denominação de Tuna Feminina de Enfer-
magem de S. João, constituindo-se, assim, a pri-
meira Tuna Feminina de Enfermagem do país. Ao 
longo dos anos esta foi acompanhando as trans-
formações da instituição que representa, e ad-
quiriu a atual denominação em 2007, tornando-se 
em 2011 a Tuna Feminina representativa da nova 
e alargada comunidade da Escola Superior de En-
fermagem do Porto. 

A presença em Festivais de Tunas Femininas, En-
contros de Tunas e muitas outras atividades tem 
sido constante ao longo de todos estes anos, re-
sultando daqui inúmeros sucessos e glórias. 

Atualmente, a Tuna conta com aproximadamente 
30 elementos que se mantém ativos, e que, duran-
te todo o ano se esforçam arduamente para levar 
este barco a bom porto. A música, o companhei-
rismo, a animação e o espírito académico acom-
panham-nos em cada passo, esforçando-nos para 
orgulhar todo o trabalho feito até hoje, bem como 
a instituição à qual pertencemos, a Escola Supe-
rior de Enfermagem do Porto.

Contacto:
tunaenfermagem@gmail.com

Tuna Feminina de 
Enfermagem do Porto

O Grupo de Ilustração em Saúde (GIS), criado por 
estudantes da Escola Superior de Enfermagem do 
Porto, baseia-se na utilização da Ilustração Cientí-
fica amadora como representação nas Ciências da 
Saúde, através dos seguintes princípios orientado-
res:
> Promover a divulgação da Ilustração Científica a 
nível académico; 
> Utilizar a ilustração como um complemento no 
desenvolvimento educacional; 
> Apresentar publicamente os projetos individuais 
e em grupo, alargando a divulgação cultural adja-
cente. 
A Ilustração Científica, com um passado milenar e 
com especial desenvolvimento durante o século 
XVI, classifica-se, hoje, como uma representação 
realista, mais ou menos detalhada, com a finalida-
de de expor uma determinada descrição codificada 
de modo simplista à sua compreensão.

Fernando Correia, eminente ilustrador, defende 
que as representações ilustradas do objeto de es-
tudo constituem prova de existência, geram proxi-
midade e permitem a divulgação da ciência.

Assim, o principal enfoque do GIS é a troca de ideias 
e técnicas artísticas que envolvam a Ilustração Cien-
tífica no âmbito das Ciências da Saúde, especifica-
mente Anatomia, Fisiologia, Bioquímica, Microbiolo-
gia, Patologia e Farmacologia, dando primazia a um 
grande leque de materiais, desde grafite e carvão a 
esferográfica, lápis de cor e pastel.

O Grupo de Ilustração em Saúde desafia todos os 
estudantes com o gosto pela ilustração a aparece-
rem e experimentarem!

Contacto:
gis.esep@gmail.com 

Grupo de Ilustração em Saúde
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dia-a-dia

Serviços de Ação Social Escolar
A ação social escolar visa garantir que nenhum es-
tudante é excluído do sistema do ensino superior 
por incapacidade financeira e tem por objetivo pro-
porcionar aos estudantes as condições de estudo 
promotoras do sucesso académico, a prestação de 
serviços e a concessão de apoios, diretos e indire-
tos, geridos de forma flexível e descentralizada.

A ESEP dispõe de um gabinete vocacionado para 
assegurar as funções da ação social escolar e do 
apoio ao estudante, sem prejuízo de eventual 
partilha com serviços de outras instituições de 
ensino superior.

A candidatura à bolsa, para os ciclos de licencia-
tura e de mestrado é submetida exclusivamente 
online, na plataforma de candidaturas a bolsas 
do ensino superior – BeOn 

Prazos de Candidatura 
› Até ao dia 30 de setembro; 
› Nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, 
quando esta ocorra após 30 de setembro; 
› A candidatura pode ainda ser submetida en-
tre 1 de outubro e 31 de maio, sendo que, nes-
se caso, o valor da bolsa de estudo a atribuir 
é proporcional ao valor calculado para um ano, 
considerando o período que medeia entre o 
mês seguinte ao da submissão do requerimento 
e o fim do período letivo ou do estágio. 

Condições de atribuição de bolsa de estudo a 
novos estudantes do ensino superior 

Passou a considerar-se estudante economica-
mente carenciado todo aquele que tenha um 
rendimento per capita ≤ (19 x IAS (443,20€) + 
PMEleg (.1063,47€)), ou seja ≤ 9.484,27€, no ano 
de 2022/2023.

Considera-se elegível para efeitos de atribuição 
de bolsa de estudo, o estudante que: 
› Satisfaça as condições de elegibilidade previs-
tas no artigo 5.º do Regulamento de Atribuição 
de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Su-
perior (RABEEES), designadamente as condições 
de nacionalidade, de inscrição a pelo menos 30 
ECTS e de aproveitamento mínimo a pelo menos 
36 ECTS, salvo os casos excecionais e de limita-
ção de inscrições a n+2 (6) nos cursos de licencia-
tura e n+1 (3) nos cursos de mestrado;
› Tenha um rendimento per capita do agregado 
familiar em que está integrado, calculado nos 
termos do artigo 45.º do RABEEES, igual ou in-
ferior a €9.484,27 e não tenha um património 
mobiliário (contas bancárias e aplicações finan-
ceiras) superior a €106.368,00.

Casos práticos
Exemplo 1: Agregado de 4 pessoas
Mãe: vencimento mensal no ano anterior ao do 
início do ano letivo = €1.145,00 
Pai: vencimento mensal no ano anterior ao do 
início do ano letivo = €1.145,00 
Inexistência de outros rendimentos a considerar
Rendimento bruto anual = (€1.145,00 x 14) + 
(€1.145,00 x 14) = €16.030,00 + €16.030,00 = 
€32.060,00 
€32.060,00 / 4 pessoas = €8.015,00 

Apesar de não estarem ainda considerados ren-
dimentos de património mobiliário e imobiliário, 
que poderão interferir no cálculo do rendimento 
per capita, existe a “probabilidade” de acesso 
a bolsa de estudo. Neste exemplo, o somatório 
dos rendimentos anuais a dividir pelo número 
de elementos do agregado familiar é de €8015, 
ficando abaixo do per capita “limite” de €9.484,27.
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Exemplo 2: Agregado de 3 pessoas
Se considerarmos o mesmo rendimento mensal 
do exemplo 1, mas num agregado de 3 pessoas, 
o candidato não reúne condições para aceder a 
bolsa de estudo. Uma vez que, €1.145,00 x 14 = 
€16.030,00; 
€16.030,00 x 2 = €32.060,00;  €32.060,00/3 = 
€10.686,66. Logo, €10.686,66 > €9.484,27

Poderá efetuar aqui uma simulação da candida-
tura.

Contabilização do valor do património mobiliário
Para efeitos da contabilização do valor do pa-
trimónio mobiliário para o cálculo do rendimen-
to consideram-se os seguintes escalões e respe-
tivas taxas:

Informação útil de acesso ao ensino superior, 
leia as instruções que lhe foram enviadas por 
e-mail e que contêm as credenciais de acesso 
à página de requerimento da bolsa de estudo 
(DGES/BeOn) . O e-mail terá o assunto: “Notifi-
cação de receção de candidatura ao acesso ao 
ensino superior”. 

Se nunca concorreu à bolsa de estudo e não tem 
as credenciais de acesso à plataforma de bolsas, 

dirija-se aos Serviços de Ação Social da ESEP ou 
cantacto pelo o e-mail: 
accaosocial@esenf.pt
Esta informação não dispensa a consulta do Re-
gulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo 
a Estudantes do Ensino Superior: Despacho n.º 
9619-A/2022 (2.ª série), de 04 de agosto (republi-
cação). 

Caso venha a ocorrer alteração de rendimentos 
no decurso do ano letivo, o estudante pode sub-
meter requerimento de reapreciação do proces-
so tendo em vista, conforme os casos, a atribui-
ção de bolsa de estudo ou a alteração do valor 
da bolsa de estudo atribuída.

Nota: : Além dos rendimentos de trabalho dependente, tam-
bém são considerados para o cálculo do rendimento per capita, 
rendimentos empresariais e profissionais; de capitais; prediais; 
pensões; prestações sociais; apoios à habitação com carácter de 
regularidade, bolsas de formação, e património mobiliário à data 
de 31/12 do ano civil anterior ao da candidatura. 
* Consideram-se património mobiliário todos os valores deposi-
tados em contas bancárias, planos poupança reforma, certifica-
dos do Tesouro, certificados de aforro, ações, obrigações, unida-
des de participação em fundos de investimento e outros valores 
mobiliários e instrumentos financeiros.

Escalões Taxas Valor

Até 10*IAS Até €4.432,00 ESC00 0% €0,00

De mais de 10*IAS a 30*IAS Entre €4.432,00 e €13.296 ESC10 10% €443,20

De mais de 30*IAS a 96*IAS Entre €13.296 e €42.547,20 ESC30 15% €1.994,40

Superior a 96*IAS > €42.547,20 ESC96 20% €8.509,44 
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Apoio ao alojamento 
A ESEP não dispõe do serviço de alojamento em 
residência, atribuindo um complemento de alo-
jamento aos estudantes bolseiros deslocados, 
que comprovem esse encargo, por via de contra-
to e recibo mensal.

O valor do complemento de alojamento fora de 
residência passou a ser majorado em função da 
diferenciação do indicador estatístico dos pre-
ços por metro quadrado dos novos contratos de 
arrendamento em cada concelho, adequando 
assim estes valores aos custos reais de vida dos 
estudantes do ensino superior. O complemento 
de alojamento fora de residência dos serviços 
de ação social aumenta para 221,60€ por mês e é 
majorado nas regiões com maior pressão no cus-
to do arrendamento (265€ para os alojados nos 
concelhos do Porto e Matosinhos e 243,76€ nos 
concelhos de Vila Nova de Gaia e Maia).

Os estudantes que, por motivos curriculares, 
tenham de ser duplamente deslocados podem 
beneficiar de um apoio suplementar para o alo-
jamento nessas circunstâncias (aplica-se aos es-
tágios e práticas clínicas fora da área da residên-
cia e da área geográfica da instituição).

Apoio ao Estudante 
A ESEP dispõe de um núcleo de apoio ao estudan-
te, com o objetivo de prestar apoio aos estudan-
tes, através de medidas promotoras da adaptação 
ao ensino superior e do sucesso académico. O nú-
cleo de apoio ao estudante tem como objetivos:  

> Desenvolver atividade de apoio psicológico de 
nível 1 - identificação de situações de risco e/ 
ou crise.
> Desenvolver iniciativas para a otimização das 
capacidades individuais e melhoria do rendi-
mento escolar; 
> Sensibilizar para comportamentos de promo-
ção da saúde e prevenção de comportamentos 
de risco; 
> Proporcionar aconselhamento na preparação 
para a entrada no mercado de trabalho; 
> Desenvolver ações centradas na preparação 
para a obtenção de emprego; 
> Apoiar tecnicamente os órgãos de gestão em 
matéria de ação social escolar;
> Proporcionar acesso gratuito a Consulta de 
Psicologia, através de protocolo com a Faculda-
de de Medicina da Universidade do Porto.

Contacto:
apoio.estudante@esenf.pt

Ao longo do percurso académico são várias os 
atos académicos que exigirão uma interação 
entre os estudantes e os serviços administrati-
vos da Escola, desde a matrícula, ao pagamento 
de propinas, às marcações de exames, à obten-
ção de informação e documentos, etc.

Para o efeito, o estudante poderá contar com o 
atendimento dos Serviços Académicos, disponí-
veis presencialmente nos postos de atendi-
mento com acesso através do átrio da entrada 
da ESEP-Sede, por agendamento à distância, 
por telefone ou por e-mail.

Contacto:
academica@esenf.pt

Apoio ao Estudante Gestão Académica
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Sites ESEP

A ESEP centraliza toda a informação institucional 
num único site:
 www.esenf.pt

Dada a grande quantidade de informação produ-
zida diariamente, criamos microsites especiali-
zados:

Microsite em inglês
 www.esenf.pt/en 

Serviços online

A ESEP tem, atualmente, as seguintes platafor-
mas principais para utilização dos estudantes:

Plataforma de acesso a horários e notas
 portal.esenf.pt

Plataforma integrada de acesso a serviços adi-
cionais de apoio ao estudante
 sigai.esenf.pt

Plataforma de acesso a conteúdos pedagógicos 
das aulas
 moodle.esenf.pt

Submissão de requerimentos diversos
 www.esenf.pt/esepdigital

Biblioteca Virtual
 estudar.esenf.pt/biblioteca/

Agendar Atendimento online ou presencial
 estudar.esenf.pt/atendimento-online

A ESEP nas redes sociais

Hashtag: #EnfermagemPorto #SouEsep #ESEP
@EnfermagemPorto

www.fb.com/enfermagemporto
 www.linkedin.com/enfermagemporto
www.twitter.com/EnfermagemPorto
www.instagram.com/enfermagemporto/
www.youtube.com/c/
escolasuperiorenfermagemporto

Websites e Redes Sociais Informações para o dia-a-dia
Marcar uma refeição
> As senhas de refeição (2,76€/cada refeição) 
poderão ser adquiridas presencialmente, em 
pacotes mínimos de 5 senhas; (compra de senhas são 

efetuados na Loja ESEP – Piso 7)

> A marcação é feita na plataforma SIGAI: após a 
autenticação, deverá aceder à opção “ESEP 
Caffé”, onde encontrará a ementa semanal. Por 
cada marcação, será imediatamente debitada 
uma senha de refeição; 
> Apenas serão fornecidas refeições previamen-
te marcadas, até às 10h do próprio dia;
Nota: O não levantamento da refeição previamente marcada não 

dará origem a qualquer reembolso do valor previamente pago.

Fazer impressões
O cartão de identificação permite a utilização das 
várias impressoras disponíveis em regime self-
-service. (preçário e carregamentos de saldo são efetuados na 

Loja ESEP – Piso 7).

Requisitar um livro
Para requisitar um livro, deverá recolhê-lo na sala 
de leitura e dirigir-se ao balcão de atendimento 
da Biblioteca, referindo o nome completo ou o 
número de leitor já atribuído.
Cada estudante pode requisitar até 4 livros de 
cota verde, pelo prazo máximo de 3 dias, renová-
veis ou não consoante a procura. Para atrasos na 
devolução dos livros tem a penalização de 0,50€ 
por dia e por cada livro.

Utilizar o parque de estacionamento
A utilização qualquer um dos parques da ESEP, 
Sede e de Polos, está reservada aos utilizadores 
autorizados, mediante pagamento de uma taxa 
de utilização, devendo para o efeito proceder 
ao registo do veículo junto dos Serviços de Se-
cretariado.

A utilização de motociclos e velocípedes não ca-
rece de autorização prévia, devendo ser utiliza-
dos os locais próprios para o efeito.

Consultar as notas
A consulta das notas é realizada através do portal. 
Após autenticação, deverá aceder ao menu late-
ral esquerdo e selecionar a opção:  ferramentas > 
consultar notas 

Consultar as faltas
A consulta das faltas é realizada através do por-
tal. Após autenticação, no menu lateral esquerdo 
deve selecionar a opção:  ferramentas  > faltas

Consultar o e-mail
Os estudantes da ESEP têm direito a uma conta de 
e-mail. O endereço de e-mail de cada estudante 
é constituído da seguinte forma: epxxxx@esenf.pt 
(xxxx corresponde ao n.º do aluno). Por omissão 
as mensagens recebidas são automaticamente 
reencaminhadas para o e-mail pessoal de registo 
no SIGAI. site > serviços on-line > webmail

Consultar os apontamentos das aulas
A documentação de apoio às aulas é disponibili-
zada em: moodle.esenf.pt

Registo de assiduidade
Em cada sala de aula a ESEP dispõe de um equipa-
mento de registo de presença. Poderá consultar o 
seu registo de assiduidade na opção "PERA":
sigai.esenf.pt

Agendar atendimento
Atendimento online ou presencial por marcação. 
Consulte os horários de atendimento dos serviços 
e faça a marcação em: estudar.esenf.pt/atendi-
mento-online/ 
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É esperado que tu e os teus colegas assumam um conjunto de comportamentos em caso de emergên-
cia de modo a salvaguardar a segurança de todos.

1. Ao ouvires o sinal de alarme prolongado, 
segue as instruções do teu professor.

2. Ao toque de evacuação (2.º toque de 
alarme), o professor deverá abrir a porta.

3. Não percas tempo a recolher o teu material 
escolar. Nunca voltes atrás.

4. Dirige-te às saídas, seguindo a sinalética 
de emergência.

5. Sai ordeiramente da sala, seguindo o 
colega da frente.

6. Não corras.

7. Caminha próximo à parede.

8. Se existir fumo usa um pano húmido, para 
tapar as vias respiratórias.

9. Se existir muito fumo, deves caminhar o 
mais próximo possível do chão.

10. Não pares junto à porta de saída da caixa 
de escadas. Estes acessos devem estar 
sempre livres.

11. Não obstruas as portas de saída de 
emergência. Estas devem estar sempre 
livres.

12. Dirige-te ao ponto de encontro e 
permanece  neste até novas instruções.

13. O ponto de encontro da Sede da ESEP 
situa-se junto da entrada principal. É 
neste local que será efetuada a contagem 
dos ocupantes.

Lembra-te que em todo este processo 
deves manter a calma e seguir as 

instruções das equipas de segurança.

O plano de emergência
Sabias que a escola possui um plano de emergência?

Na sala de aula a coordenação da evacuação das turmas é feita pelo professor, nomeando um aluno 
para assumir o papel de chefe-de-fila. Este, deverá encaminhar os restantes colegas pelos caminhos 
mais rápidos e seguros até ao exterior. O professor assume o papel de cerra-fila, garantindo a evacuação 
completa da sala de aula. Caso existam vítimas a socorrer, será este o responsável por socorre-las. Caso 
não comprometa a sua segurança, encerre portas e janelas.



www.esenf.pt
esep@esenf.pt

ESEP Sede
Rua Dr. António Bernardino de 
Almeida 
4200-072 Porto 
Telefones: 225 073 500 
967 288 193/4 
Fax: 225 096 337 

Polo Cidade do Porto
Rua Álvares Cabral, 384 
4050-040 Porto
Telefones: 223 391 600 
Fax: 222 026 752

Polo Dona Ana Guedes
Rua Professor Álvaro Rodrigues 
4100-040 Porto
Telefones: 226 198 580 
Fax: 226 183 786 

Escola Superior 
de Enfermagem 
do Porto

Contactos úteis

SIGA - Gestão Académica academica@esenf.pt 
SIGA - Ação Social acaosocial@esenf.pt 
SIGA - Apoio ao Estudante e Empregabilidade apoio.estudante@esenf.pt 
SIGA - Mobilidade e Intercâmbio ri@esenf.pt 
SIGA - Sistemas de Informação informatica@esenf.pt 
SGR – Secretariado secretariado@esenf.pt 
SGR - Apoio e Vigilância sav@esenf.pt
SGC - Comunicação e Imagem imagem@esenf.pt
SGC – Biblioteca biblioteca@esenf.pt 
SGC - Loja reprografia@esenf.pt


