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Nacionalidade  Portuguesa 
 

Data de nascimento  22,02, 1959 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
  Cargos e Funções  

• 2013  Presidente do Júri de provas públicas para a área científica de Higiene Dentária  

• Nome e endereço do empregador  Instituto Politécnico de Portalegre, Escola Superior de Saúde  

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Apreciação, seriação e classificação de Curriculum dos candidatos  

    

• 2013  Presidente de Júris de provas públicas para especialista  

• Nome e endereço do empregador  Instituto Politécnico de Portalegre (Escola Superior de Saúde)  

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Apreciação e discussão pública de Curriculum dos candidatos na área científica de Enfermagem  

 

• 2012  Membro indigitado para o Júri de provas públicas para especialista  

• Nome e endereço do empregador  Instituto Politécnico de Guarda (Escola Superior de Saúde)  

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Apreciação e discussão pública de Curriculum dos candidatos na área científica de Enfermagem  

 

• 2012  Membro indigitado para o Júri de provas públicas para especialista  

• Nome e endereço do empregador  Instituto Politécnico de Beja (Escola Superior de Saúde)  

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Apreciação e discussão pública de Curriculum dos candidatos na área científica de Enfermagem  

 

• 2011  Presidente, por delegação, do Júri de provas públicas para a área científica de Higiene Dentária  

• Nome e endereço do empregador  Instituto Politécnico de Portalegre, Escola Superior de Saúde  

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Apreciação de Curriculum dos candidatos  

 

• 2011  Membro indigitado para o Júri de provas públicas para especialista  

• Nome e endereço do empregador  CESPU  

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Apreciação e discussão pública de Curriculum e Trabalho dos candidatos na área científica de 

enfermagem 

 

 

• 2011  Membro indigitado para o Júri de provas públicas para especialista  

• Nome e endereço do empregador  Instituto Politécnico de Portalegre (Escola Superior de Saúde  

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Apreciação e discussão pública de Curriculum dos candidatos na área científica de Enfermagem  

 

• 2010  Membro indigitado para o Júri de provas públicas para especialista  

• Nome e endereço do empregador  Universidade de Évora (Escola Superior de Enfermagem de S. João de Deus)  

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Apreciação e discussão pública de Curriculum dos candidatos na área científica de Enfermagem  

 

• Janeiro 2010 a Janeiro de 2014  Diretor da Escola Superior de Saúde (Eleito em Assembleia de Representantes)  

• Nome e endereço do empregador  Instituto Politécnico de Portalegre  

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Competências descritas no artigo 43º do Despacho nº 24561/2009 de 06 de Novembro (Diário 

da República nº 216, II série) 

 

 

• 2009  Representante da Escola para a elaboração do relatório de concretização do Processo de 

Bolonha 
 

• Nome e endereço do empregador  Instituto Politécnico de Portalegre  

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Contribuir para a produção do relatório referido no decreto-lei nº 107/2008  

 
 

• 2008 – janeiro 2014  Membro eleito pelos pares no Conselho Geral do IPP (até 2009) e por inerência de funções até 

2013 
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• Nome e endereço do empregador  Instituto Politécnico de Portalegre 

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Funções descritas no artigo 13º do Despacho normativo nº 39/2088 de 14 de Agosto 

 

• 2008 – até Janeiro 2014 -   Membro, por inerência de funções no Conselho Académico 

• Nome e endereço do empregador  Instituto Politécnico de Portalegre 

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Funções descritas no artigo 29º do Despacho Normativo nº 39/2008 de 14 de Agosto 

 

• 2008  Coordenador para a elaboração do relatório de concretização do Processo de Bolonha 

• Nome e endereço do empregador  Instituto Politécnico de Portalegre 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Articulação entre os elementos das Escolas do IPP para a produção do relatório referido no 

decreto-lei nº 107/2008 

 

• 2008/2009  Auditor Interno do sistema de Gestão da Qualidade 

• Nome e endereço do empregador  Instituto Politécnico de Portalegre 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Auditoria de vários Processos do sistema de Gestão da Qualidade 

 

 2006 - 2009•   Representante da Escola nos Processos de Oferta Formativa e Gestão de Projectos de 

Investigação do sistema de Gestão da Qualidade do IPP 

• Nome e endereço do empregador  Instituto Politécnico de Portalegre 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Articulação entre os elementos das Escolas do IPP para a produção do relatório referido no 

decreto-lei nº 107/2008 

 

2004 - 2009  Coordenador para a implementação do Processo de Bolonha 

• Nome e endereço do empregador  Escola Superior de Saúde de Portalegre 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Adequação e/ou criação de novos cursos 

 

   2003 - 2009  Presidente do Conselho Científico 

• Nome e endereço do empregador  Escola Superior de Saúde de Portalegre 

• Tipo de empresa ou sector  Docência 

• Função ou cargo ocupado  Gestão dos Docentes (nos termos da lei 54/90) 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Distribuição do Trabalho docente; Preparação de deliberações sobre reconhecimento de 

habilitações académicas; Preparação dos planos curriculares de cursos  

 

  2000 - 2009   Coordenador das Licenciaturas (Enfermagem; Ano complementar; Curso de Complemento) 

• Nome e endereço do empregador  Escola Superior de Enfermagem de Portalegre 

• Função ou cargo ocupado  Gestão quotidiana das actividades dos cursos 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Coordenação das equipas pedagógicas; Controlo de horas leccionadas 

 

• 1999   Professor Coordenador na área de Investigação em Enfermagem, do Ensino Superior 

Politécnico, provido mediante concurso de provas públicas 

• Nome e endereço do empregador  Escola Superior de Enfermagem de Portalegre 

• Função ou cargo ocupado  Coordenação da Actividade lectiva dos professores adjuntos e Assistentes 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 As constantes no Dec-Lei nº 185/81 

 

• 1999   Grupo de Trabalho para Criação do Plano de Estudos do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem e Ano Complementar de Formação 

• Nome e endereço do empregador  Escola Superior de Enfermagem de Portalegre 

• Função ou cargo ocupado  Coordenador 

 

 

• 1998 

 Grupo de Trabalho para Criação do Plano de Estudos do Curso de Complemento de Formação 

em Enfermagem 
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• Nome e endereço do empregador  Escola Superior de Enfermagem de Portalegre 

• Função ou cargo ocupado  Coordenador 

 

• 1998 a 2000   Presidente do Conselho Científico 

• Nome e endereço do empregador  Escola Superior de Enfermagem de Portalegre 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 As constantes na Lei 54/90 

 

• 1996 a 2000   Conselho Científico 

• Nome e endereço do empregador  Escola Superior de Enfermagem de Portalegre 

• Função ou cargo ocupado  Secretário 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Elaboração das actas das reuniões e preparação de documentos necessários para as reuniões 

 

• 1994 a 1996   Conselho Pedagógico - Científico 

• Nome e endereço do empregador  Escola Superior de Enfermagem de Portalegre 

• Função ou cargo ocupado  Presidente 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 As constantes na Lei 54/90 

 

• 1994   Grupo de Trabalho para a Criação do Plano de Estudos do Curso de Estudos Superiores 

Especializados em Saúde Na Comunidade 

• Nome e endereço do empregador  Escola Superior de Enfermagem de Portalegre 

• Função ou cargo ocupado  Coordenador 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Manutenção da visão de conjunto e consultadoria para os aspectos da organização curricular 

 

• 1992-1994  Conselho Pedagógico - Científico 

• Nome e endereço do empregador  Escola Superior de Enfermagem de Portalegre 

• Função ou cargo ocupado  Vogal eleito pelos pares 

 

• 1992  Professor Adjunto do Ensino Superior Politécnico 

• Nome e endereço do empregador  Escola Superior de Enfermagem de Portalegre 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Integração nos termos do Decreto-Lei nº 166/92 de 05 de Agosto 

 

• 1992   Enfermeiro Professor, provido mediante concurso de provas públicas 

• Nome e endereço do empregador  Escola Superior de Enfermagem de Portalegre 

 

• 1989   Grupo de Trabalho para a Criação do Curso Superior de Enfermagem (Nível de Bacharelato) 

• Nome e endereço do empregador  Escola Superior de Enfermagem de Portalegre 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Conceitualização do semestre de Fundamentos de Enfermagem, no que se refere aos 

conteúdos curriculares e sequencialização das Unidades Curriculares 

 

• 1984  Enfermeiro Assistente na Área de Enfermagem Médico – Cirúrgica, provido mediante concurso 

de provas públicas 

• Nome e endereço do empregador  Escola de Enfermagem de Portalegre 

 

• Junho, 1983  Auxiliar de Monitor 

• Nome e endereço do empregador  Escola de Enfermagem de Portalegre 

 

 

 

 

 

• Junho, 1980 a Junho de 1983  Enfermeiro 

• Nome e endereço do empregador  Hospital de Santa Cruz, Carnaxide 
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• Tipo de empresa ou sector  Hospital 

• Função ou cargo ocupado  Enfermeiro de 2ª Classe 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Prestador de Cuidados de Enfermagem a doentes do foro de Cardiologia Cirúrgica 

 

• Agosto de 1978 a Junho de 1980  Enfermeiro 

• Nome e endereço do empregador  Hospital Distrital de Portalegre 

• Tipo de empresa ou sector  Hospital 

• Função ou cargo ocupado  Enfermeiro de 2ª Classe 

• Principais actividades e 

responsabilidades 

 Prestador de Cuidados de Enfermagem (Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente) 

 

 

FORMAÇÃO ACADÉMICA E 

PROFISSIONAL 
 

• Setembro 2007  Curso de auditorias de Qualidade, norma ISSO 9001/2000 

• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 

 CEQUAL/IPP, formação de 40 Horas 

 

• Julho de 2003  Curso de Mestrado em ciências da Educação, Especialização em Desenvolvimento Curricular e 

Avaliação 

• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 

 Faculdade de Motricidade Humana; Universidade Técnica de Lisboa 

• Principais disciplinas/competências 

profissionais 

 Investigação Educacional I e II; Análise da Instituição Escolar; Tecnologia Educativa; Teoria 

Curricular; Análise do Currículo e Inovação; Avaliação Educacional; Animação Sócio-Educativa; 

Gestão da Formação; Técnicas de Supervisão Pedagógica 

• Designação da qualificação 

atribuída 

 Mestre 

• Classificação obtida (se aplicável)  Aprovado 

 

• Julho de 1991  Curso de Pedagogia Aplicada ao Ensino de Enfermagem 

• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 

 Escola Superior de Enfermagem de Maria Fernanda Resende, Lisboa 

• Principais disciplinas/competências 

profissionais 

 Preparação em competências no âmbito da pedagogia aplicada ao Ensino de Enfermagem, 

indispensável para reunir condições para concorrer a Enfermeiro Professor 

• Classificação obtida (se aplicável)  16 valores 

 

• Julho de 1985  Curso de Especialização em Enfermagem Médico-cirúrgica, opção de Cárdio-torácica 

• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 

 Escola Pós-Básica de Lisboa 

• Principais disciplinas/competências 

profissionais 

 Prestar cuidados especializados a doentes do âmbito da cirurgia cárdio-torácica 

• Designação da qualificação 

atribuída 

 Equivalência a Licenciatura em Enfermagem 

• Classificação obtida (se aplicável)  15 valores 

 

• Julho de 1978  Curso Enfermagem Geral 

• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 

 Escola de Enfermagem de Portalegre 

• Principais disciplinas/competências 

profissionais 

 Prestar cuidados gerais de enfermagem 

• Designação da qualificação 

atribuída 

 Equivalência a Bacharelato em Enfermagem 

• Classificação obtida (se aplicável)  16 valores 

 

Atividade Pedagógica   
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• Ano letivo   2012/2013 

Curso/Instituição  Curso de Mestrado em Gerontologia – Instituto Politécnico de Portalegre 

• Unidade curricular  Saúde e Envelhecimento 

• Horas de Contato direto  30 Horas T/TP 

   

Curso/Instituição  Curso de Mestrado em Gerontologia – Instituto Politécnico de Portalegre 

• Unidade curricular  Organização e Gestão de cuidados Saúde 

• Horas de Contato direto  30 horas T/TP 

   

• Ano letivo   2011/2012 

Curso/Instituição  Curso de Licenciatura em enfermagem (1º ciclo) /Escola superior de Saúde/Instituto Politécnico 

de Portalegre 

• Unidade curricular  Trabalho de Fim de curso 

• Horas de Contato direto  80 horas - Seminário 

   

  2010/2011 

Curso/Instituição•   Enfermagem (1º Ciclo) – Instituo Politécnico de Portalegre 

Unidade Curricular  Trabalho de fim de curso 

• Contato direto  80 Horas /Seminário 

   

Curso/Instituição  Mestrado em enfermagem (2º ciclo) – Instituto Politécnico de Portalegre 

• Unidade curricular  Enfermagem Avançada 

• Horas de Contato direto  40 Horas - T 

   

• Ano letivo   2009/2010 

Curso/Instituição  Enfermagem – (1º ciclo) – Instituto Politécnico de Portalegre 

• Unidade curricular  Trabalho de fim de curso 

• Horas de Contato direto  80 Horas - Seminário 

   

Curso/Instituição  Enfermagem – (1º ciclo) – Instituto Politécnico de Portalegre 

• Unidade curricular  Trabalho de Projecto 

• Horas de Contato direto  90 Horas - TP 

   

• Ano letivo   Desde 1983 

Curso/Instituição  Curos de Enfermagem (Geral; Bacharelato; Ano complementar de Formação e Curso de 

Complemento de Formação em Enfermagem) 

• Unidade curricular  Várias como por exemplo Investigação, Introdução à Estatística; Fundamentos de enfermagem; 

Ciências de enfermagem; Supervisão em diversos ensinos Clínicos principalmente em Serviços 

de Medicina e Cirurgia 

   

Outros Dados Relevantes   

 

Colaborações com Unidades 
Orgânicas do IPP 

  

• Ano letivo   2008/2009 

Curso/Instituição  Curso de Bioengenharia – Instituto Politécnico de Portalegre (ESTG) 

• Unidade curricular  Anatomia e fisiologia 

• Horas de Contato direto  60 Horas T/TP 

   

Colaborações com Entidades 
Externas 

 Nursing Portuguesa – revista de formação contínua em enfermagem 

  Diretor Científico - 2012 -  

  Membro do conselho científico/revisor – entre 2009 e 2012 
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Orientador de Trabalhos 
monográficos 

 Orientador de trabalhos monográficos (Trabalho de Fim de Curso) de vários estudantes dos 

cursos de Enfermagem (1º ciclo) e curso de Complemento de formação em enfermagem 

   

  Presidente de Júri de discussão pública do trabalho de Fim de Curso de vários estudantes do 

Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em enfermagem na Comunidade 

   

Organização de eventos técnicos 
e científicos 

 Vários com destaque para as comemorações do 40º aniversário da Escola Superior de Saúde 

do Instituto Politécnico de Portalegre (2012), 1ªs jornadas de investigação do IPP (2007); 

Congressos da Revista Nursing Portuguesa (2012; 2011; 2010). 

   

Projetos Comunitários  Elemento da Coordenação do Projeto IPP Saudável (representando a ESS/IPP), com a função 

de coordenar a colheita de dados, efetuar o tratamento estatístico e relatório. Realçar que 

apresentou oralmente os dados provisórios na sessão comemorativa do aniversário do IPP, (26 

de Novembro de 2012) 

   

Artigos em revista de 
circulação internacional 

  

Costa, A; Vidinha, F; Louro, O; Roque, S; Arco, H: Santo, M; (2012) “Integração académica na população que integra o ensino superior”. In 

IX foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigacion y de la educacioón superior, FECIES 2012 (279 p 283p) ISEN 978-

84-695-6734-0 acessível em http://www.ugr.es/ãepo/IXFORO/LIBROCAPITULOS.pdf 
 

   

   

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

PESSOAIS 

Adquiridas ao longo da vida ou da 

carreira, mas não necessariamente 

abrangidas por certificados e diplomas 

formais. 
 

PRIMEIRA LÍNGUA  PORTUGUÊS 

 

OUTRAS LÍNGUAS 
 

  INGLÊS 

• Compreensão escrita  bom 

• Expressão escrita  bom 

• Expressão oral  bom 

 

  FRANCÊS 

• Compreensão escrita  bom 

• Expressão escrita  bom 

• Expressão oral  bom 

 

  ESPANHOL 

• Compreensão escrita  bom 

• Expressão escrita  bom 

• Expressão oral  Razoável 

 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

SOCIAIS 

Conviver e trabalhar com outras 

pessoas, em meios multiculturais, em 

funções onde a comunicação é 

importante e situações onde o trabalho 

de equipa é essencial (por exemplo, a 

nível cultural e desportivo), etc. 

 Bom relacionamento interpessoal e liderança de equipas de trabalho (Consultor para a 

formação da Associação dos amigos da terceira idade dos Fortios e da estrutura distrital da 

união das instituições particulares de solidariedade social de Portalegre); 

Representante das IPSS na comissão de protecção de menores (1999-2000) 
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APTIDÕES E COMPETÊNCIAS DE 

ORGANIZAÇÃO 

Por exemplo coordenação e gestão de 

pessoas, projectos, orçamentos; no 

trabalho, em trabalho voluntário (por 

exemplo, a nível cultural e desportivo) e 

em casa, etc. 

 Coordenação de equipas pedagógicas e grupos de trabalho diversificados, como por exemplo, 

coordenador do núcleo de investigação e formação da Escola Superior de Saúde de Portalegre; 

co-coordenador do núcleo de ciências de enfermagem da escola superior de saúde de 

Portalegre; coordenador organizacional das relações internacionais e gestor do programa 

Sócrates/Leonardo da Vinci da escola superior de saúde de Portalegre; coordenador do grupo 

de equivalências da escola superior de saúde de Portalegre; coordenador do grupo de trabalho 

para a implementação do processo de Bolonha na escola superior de saúde de Portalegre; 

coordenador do grupo de concepção do “modelo de formação” da escola superior de saúde de 

Portalegre e da criação de novos cursos da mesma escola 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

TÉCNICAS 

Com computadores, tipos específicos de 

equipamento, máquinas, etc. 

 Competências elevadas na concepção, implementação e avaliação de cursos (formais e outros; 

Assim como na idealização de métodos e técnicas de avaliação das aprendizagens dos alunos; 

Competências elevadas na óptica do utilizador de material informático, seja na composição de 

texto, base de dados, folhas de cálculo ou construção de slides (apresentações powerpoint) e 

ainda no programa de estatística SPSS. 

 

 

 

CARTA(S) DE CONDUÇÃO  Veículos de categoria A, desde 19/Mar/1997 e veículos de categoria B desde 28/jan/1986  

 
 

ANEXOS  [ANEXOS DISPONÍVEIS, SE NECESSÁRIO] 

 


