Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus
De entre as suas diversas atividades, descritas com maior pormenor no seu Relatório de
Atividades, a Escola salienta em 2020:
- Foi criado e submetido à avaliação da A3ES o curso de Doutoramento em Ciências da Saúde e
Bem-Estar, que conta com a parceria da Universidade de Nova de Lisboa e Escola Nacional de
Saúde Pública.
- Foi criado e submetido à avaliação da A3ES o curso de Mestrado em Ciências Farmacêuticas.
Curso este, que contou com a colaboração de docentes e investigadores de várias estruturas da
Universidade e eminentes personalidades nacionais.
- Foi criada e aprovada a Pós-graduação em Epidemiologia (PGEp).
- Foi submetida a candidatura à FCT no Sub-Programa Laboratório Colaborativo, de um projeto
em parceria, sob o título CoLAB para Transferir a Investigação para uma Sociedade de Liderança
Avançada, que foi aprovada. Este Projeto liderado pela Universidade Nova de Lisboa, contará
além da Universidade de Évora, representada pelo Prof. Manuel Lopes; do Centro Hospitalar de
Lisboa Ocidental, E.P.E; o Grupo Luz Saúde; a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica
(APIFARMA); o Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa; a Sociedade Portuguesa de
Inovação (SPI) e a Associação EUPATI Portugal.
- Foram realizados cinco contratos de prestação de serviços coma as seguintes entidades:
INFARMED, HESE, CNIS e com a ARS e Segurança Social.
- Realizou-se em fevereiro o VI Seminário "Intervenção na Pessoa com Ferida", organizado no
enquadramento da 9ª Edição da Pós-graduação.
- Uma equipa da ESESJD, em estreita colaboração com a Unidade de teste Covid, assumiu um
lugar central no rastreio à Covid 19, quer na população académica, quer na comunidade em
geral (de lares a Escolas ou empresas) durante todo o ano de 2020, tendo realizado até ao
momento cerca de 15 mil testes PCR, 1500 testes de Antigénio (testes rápidos) e cerca de 1500
testes serológicos.
- Foram realizadas as seguintes atividades pelo Núcleo de Suporte Básico de Vida da UÉESESJD:
 Sessões de revisão dos recursos do simulador e treino com cenário pré-programado em
março;
 Curso de Primeiros socorros para funcionários da UÉ – 8h - 21 formandos (no âmbito do
gabinete de segurança do trabalho da UÉ-Universidade Cardioprotegida);
 2 Cursos de SBV/DAE 5h cada curso no HESE,EPE no âmbito do protocolo - 41
formandos;
 Curso de SBV/DAE para estudantes do Mestrado EMC-PSC - 20 formandos.
- Em janeiro de 2020 foi realizado o Workshop, “Metodologia Lean e Simulação ClínicaMelhorar o processamento, o talento, o movimento e o tempo nos cuidados de saúde”.

- Em fevereiro de 2020 foi realizada a Conferência Internacional – Envelhecer em Segurança
no Alentejo. Compreender para Agir (no âmbito do projeto ESACA (Refª: ALT20-03-0145FEDER-000007) com a presença de peritos nacionais e internacionais na área das quedas e da
violência sobre as pessoas idosas.
- Realizou-se, em novembro de 2020, a terceira Summer School Internacional – Third
International Workshop on Gerontechnology que contou com mais de 100 participantes
(Projeto - 4IE) (. Inserida na 1.ª Cimeira do Centro de Investigação em Saúde Integral - CHRC,
esta iniciativa é criada no âmbito do Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça
Espanha Portugal (POCTEP), da Universidade de Évora e da Universidade de Extremadura.
- Realizou-se, em dezembro de 2020 o I Colóquio Ibero Americano sobre Saúde, Educação e
Representações Sociais, marcado pelas características do momento e por isso o seu tema
genérico foi: Pandemia, Saúde e Pensamento Social Contemporâneo. Foi organizado pela
UÉESESJD, Universidade Federal da Paraíba, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad
Nacional de Lujan, CHRC e RIPRES, que contou com cerca de 1000 participantes.

