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Apresentação

About

A NURSE'IN - UIESI foi criada num processo de
cooperação
interinstitucional
e
integra
investigadores de cinco Instituições de Ensino
Superior [Institutos Politécnicos de Setúbal,
Portalegre e Beja e as Universidades do Algarve e dos
Açores, nas respetivas Escolas de Saúde], tendo
colaboradores da Escola Superior de Enfermagem S.
João de Deus, Universidade de Évora; da Escola
Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, do Instituto
Politécnico de Castelo Branco e da Escola Superior de
Saúde da Universidade da Madeira.

NURSE'IN - UIESI was founded in a inter
institutional cooperation process, integrates
researchers from five Higher Education Institutions
[Polytechnic Institutes of Setúbal, Portalegre and
Beja, the Universities of the Algarve and Azores, in
their Health Schools] and have collaborators from
Nursing School São João de Deus, University of
Évora; School of Health Dr. Lopes Dias, Polytechnic
Institute of Castelo Branco and School of Health,
University of Madeira.

Assim, congrega uma diversidade de recursos e
conhecimento que estão vocacionados para a
produção e divulgação de investigação aplicada no
domínio da Enfermagem, bem como para a prestação
de serviços especializados.

Thus, brings together a diversity of resources and
knowledge dedicated to the production and
dissemination of applied research in Nursing, as
well as for the provision of specialized services.

Missão

Mission

A NURSE'IN-UIESI tem por missão promover,
desenvolver e divulgar o conhecimento científico de
Enfermagem, através de atividades de investigação,
formação avançada e assessoria.

NURSE'IN-UIESI's mission is to promote, develop
and disseminate the scientific knowledge of
Nursing, through research activities, advanced
education and advisory.

Visão

Vision

Afirmar-se como referência, reconhecida pela
produção e disseminação de conhecimento de
Enfermagem.

Asserts as a reference, recognized by the production
and dissemination of Nursing knowledge.

Objetivo principal

Main Objetive

Promover, desenvolver e divulgar o conhecimento
científico de Enfermagem, através de atividades de
investigação e formação avançada, que permitam
uma intervenção mais eficaz na saúde das pessoas e
das populações.

Promoting, developing and disseminating scientific
nursing knowledge through advanced research and
advanced education activities, enabling a more
effective intervention in the health of people and
populations.

Objetivos
a) Desenvolver atividades de investigação no
domínio científico de Enfermagem, favorecendo
áreas temáticas que constituam ganhos em Saúde e
em Enfermagem para as populações;
b) Contribuir para a inovação dos cuidados, da
investigação e do ensino de Enfermagem,
privilegiando a articulação com entidades
prestadoras de cuidados no âmbito de atividade
clínica;
c) Estabelecer parcerias com instituições de
prestação de cuidados de saúde e de ensino ou
outras
instituições
interessadas
no
desenvolvimento
do
conhecimento
de
Enfermagem, nacionais e internacionais, visando a
criação de redes de investigação alargadas e o
desenvolvimento da formação avançada;
d) Participar e promover redes e projetos de
investigação, a nível nacional e internacional, no
âmbito da formação avançada e da atividade
clínica;
e)
Divulgar
a
investigação
desenvolvida,
nomeadamente através da organização de
seminários, conferências e outros eventos, ações de
formação e publicações;
f) Prestar serviços de consultadoria e assessoria, que
correspondam ao âmbito de investigação da
NURSE'IN-UIESI.

Objectives

Orientações estratégicas
i) associar investigadores de diferentes Instituições
de Ensino Superior em projetos de investigação,
incluindo estudantes de todos os ciclos de
estudos (iniciação científica no caso das
licenciaturas, relatórios e teses no caso dos
mestrados e estudantes de formação avançada
orientados por membros da NURSE'IN-UIESI) e
co-criação com as organizações da comunidade;
ii) produzir e disseminar conhecimento de
Enfermagem, relevante para os cuidados, a
gestão, a educação e as políticas;
iii) candidatar-se a financiamento nacional e
internacional, de acordo com as linhas
orientadoras para a área científica;
iv) tornar-se afiliado e/ou membro de redes
internacionais.

Strategic Orientations

Membros
NURSE'IN-UIESI é constituída por investigadores
que estejam envolvidos em projetos de investigação

Membership
NURSE'IN-UIESI is constituted by researchers who
are involved in research projects that take place

a) Develop research activities in the scientific
domain of Nursing, favoring thematic areas that
constitute gains in Health and Nursing for the
populations;
b) Contribute to the innovation of nursing care,
research and nursing teaching, favoring the
articulation with health care providers within
the scope of clinical activity;
c) Establish partnerships with health, education and
other
institutions
interested
in
the
development of nursing knowledge, national
and international, aiming at the creation of
broad research networks and the development
of advanced education;
d) Participate and promote in networks and
research projects, at national and international
level, in advanced education and clinical
activity;
e) Disseminate the outcomes of research, in
particular through the organization of
seminars, conferences and other events, actions
and publications;
f) Provide consulting and advisory services, which
correspond to the scope of research of
NURSE'IN-UIESI.

i) to associate researchers from different Higher
Education Institutions in research projects,
including students from all study cycles
(scientific initiation in the case of degrees,
reports and theses in the case of masters and
students of advanced education supervised by
members of NURSE'IN-UIESI) and co-creation
with the community organizations;
ii) to produce and disseminate Nursing knowledge
relevant to care, management, education and
policies;
iii) apply for national and international funding to
support projects according to the guidelines for
the scientific area;
iv) become a member and/or affiliate of
international networks.

que decorram no âmbito da Unidade.
São membros doutorados integrados:
a) os professores e investigadores das cinco IES, com
o grau de doutor ou o título de agregado;
b) professores e investigadores de outras IES ou de
Instituições do Sistema Científico Nacional, com o
grau de doutor ou o título de agregado;
c) doutorados com contrato ou vínculo com uma
instituição portuguesa;
membros não doutorados integrados:
a) professores e investigadores das cinco IES, com o
grau de mestre e/ou o título de especialista;
b) professores e investigadores das cinco IES, em
processo de doutoramento;
c) estudantes de formação avançada orientados por
membros da NURSE'IN-UIESI.
Podem ser colaboradores:
a) Professores e investigadores, com o grau de
doutor e/ou título de especialista;
b) Professores e investigadores que sejam membros
integrados de outra unidade/centro de investigação;
c) Investigadores vinculados à NURSE'IN-UIESI no
âmbito de projetos de investigação ou da formação
pós-graduada, pelo período de vigência desses
projetos ou formação;
d) Estudantes inscritos em cursos das cinco IES ou
antigos estudantes, quando colaboradores em
projetos desenvolvidos pela NURSE'IN-UIESI;
e) Membros de organizações da comunidade com as
quais a NURSE'IN-UIESI desenvolva projetos;
f) Representantes de organizações da comunidade
com as quais a NURSE'IN-UIESI desenvolva projetos.

within the Unit.
They are integrated doctorate members:
a) the professors and researchers of the five HEI,
with the degree of doctor or aggregate title;
b) teachers and researchers from other HEIs or
Institutions of the National Scientific System, with
the degree of doctor or aggregate title;
c) PhDs with contract or bond with a Portuguese
institution;
and not integrated doctorates:
a) teachers and researchers from the five HEIs, with
a master degree or a specialist title;
b) teachers and researchers from the five HEIs, in
PhD process;
c) students of advanced education guided by
members of NURSE'IN-UIESI.
Can be collaborators:
a) Teachers and researchers, with the degree of
doctor or specialist title;
b) Teachers and researchers who are integrated in
another research center / unit;
c) Researchers linked to NURSE'IN-UIESI in the
scope of research projects or postgraduate
education, for the duration of these projects or
academic courses;
d) Students enrolled in courses of the five HEIs or
former students, when collaborating in projects
developed by NURSE'IN-UIESI;
e) Members of community organizations with which
NURSE'IN-UIESI develops projects;
f) Representatives of community organizations with
which NURSE'IN-UIESI develops projects.

Estrutura e organização
Coordenador,
Conselho
Científico,
Coordenadora e Grupos de Investigação.

Structure and organization
Coordinator, Scientific Council,
Committee and Research Groups.

Comissão

Coordenador da Unidade
Representa a NURSE'IN-UIESI e preside à Comissão
Coordenadora. Lucília Nunes, ESS/IPS
Comissão Coordenadora
Constituída por um doutorado integrado de cada
uma das Instituições que fundaram a NURSE'IN UIESI
Helena Arco, ESS-IPP
Sandra Xavier, ESS-IPB
Filipe Nave, ESS-UAlg
Luis Miguel Gomes, ESS-UAc
Inclui membros associados: um doutorado de cada
IES colaboradora e os investigadores responsáveis
dos Grupos de Investigação.

Coordinating

Unit Coordinator
Represents NURSE'IN, chair the Coordinating
Committee. Lucília Nunes, ESS-IPS
Coordinating Committee
Composed with an integrated doctoral member of
each five founding Institutions.
Helena Arco, ESS-IPP
Sandra Xavier, ESS-IPB
Filipe Nave, ESS-UAlg
Luis Miguel Gomes, ESS-UAc
Includes, as associates, a doctorate from each
School with collaborator status and the researchers
in charge of the Research Groups.

Conselho Científico
Todos os doutorados integrados.
Presidente - Adriano Pedro, ESS-IPP
Grupos de Investigação
Representam áreas temáticas de conceção,
desenvolvimento e realização de projetos. Cada GI
tem um investigador integrado responsável.
G1 – Segurança e Qualidade de Vida (SQV);
G2 – Ambientes Saudáveis (AS's);
G3 – Necessidades em cuidados de enfermagem em
populações específicas (NCEPE);
G4 – Envelhecimento (Env);
G5 - Estudos Históricos, Éticos e Políticas (EHEP);
G6 - Educação e translação do conhecimento (ETC).

Scientific Council
All integrated researchers.
President - Adriano Pedro, ESS-IPP
Research Groups

Instituição de gestão principal e sede da NURSE’INUIESI - Instituto Politécnico de Setúbal

Main management institution and headquarters of
NURSE'IN-UIESI - Institute Polytechnic of Setúbal

Doutorados | PhD

Representing
thematic
areas
of
design,
development and implementation of projects, each
one have an integrated researcher in charge.
G1 - Safety and Quality of Life
G2 - Healthy Environments
G3 - Needs in Nursing care in specific populations
G4 - Ageing
G5 - Historical, Ethical and Political Studies
G6 - Education and knowledge translation

Investigadores | Researchers

Integrados
Adriano de Jesus Miguel Dias Pedro, ESS-IPP
Ana Clara Pica Nunes, ESS-IPB
Ana Filipa da Silva Poeira, ESS-IPS
Ana Lúcia Caeiro Ramos, ESS-IPS
Ana Maria Barros Pires, ESS-IPB
Ana Paula Sousa Santos, ESS-UAc
Andreia F. Ferreri de Gusmão Gonçalves Cerqueira, ESS-IPS
António José Reis do Arco, ESS-IPP
Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito, ESS-IPS
Fernanda Maria Gomes da Costa Teixeira Marques, ESS-IPS
Filipe Jorge Martins Nave, ESS-UAlg
Filomena Adelaide Pereira Sabino de Matos, ESS-UAlg
Helena Maria de Sousa Lopes Reis do Arco, ESS-IPP
Joaquim Manuel de Oliveira Lopes, ESS-IPS
Lucília Mateus Nunes, ESS-IPS
Luís Miguel Salvador Machado Gomes, ESS-UAc
Maria Augusta Gomes Alves Ferreira, ESS-UAlg
Maria de Lurdes dos Santos Martins, ESS-IPS
Maria Dulce Dos Santos Santiago, ESS-IPB
Raul Alberto Carrilho Cordeiro, ESS-IPP
Rogério Manuel Ferrinho Ferreira, ESS-IPB
Sandra Maria Miranda Xavier Silva, ESS-IPB
Sofia Maria Borba Roque, ESS-IPP

Email
nursein.uiesi@ips.pt
Website
investigacao.ips.pt/nursein

Colaboradores doutorados
Ana Maria Aguiar Frias, ESESJD-UÉ
Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues, ESS-IPS
Ana Paula Gonçalves Antunes Sapeta, ESALD-IPCB
César João Vicente da Fonseca, ESESJD-UE
Emília Isabel Martins Teixeira da Costa, ESS-UAlg
Eugénia Nunes Grilo, ESALD-IPCB
Felismina Rosa Parreira Mendes, ESESJD-UE
Hortense Maria Tavares Simões Cotrim, ESS-UAlg
Isabel Maria Abreu Rodrigues Fragoeiro, ESS-UMa
Jorge Salvador Pinto de Almeida, ESALD-IPCB
José Eusébio Palma Pacheco, ESS-UAlg
Manuel José Lopes, ESESJD-UE
Maria do Céu Mendes Pinto Marques, ESESJD-UE
Maria Gorete Mendonça dos Reis, ESESJD-UE
Maria Helena de Agrela Gonçalves Jardim, ESS-UMa
Maria João Barreira Rodrigues, ESS-UMa
Maria Margarida Santana Fialho Sim-Sim, ESESJD-UE
Maria Otília Brites Zangão, ESESJD-UE
Otília Maria da Silva Freitas, ESS-UMa
Timothy Francisco Lima, ESS-UAc
Colaboradores não doutorados | non-PhD
Ana Maria Grego Dias Sobral Canhestro, ESS-IPB
Celso Pires Ribeiro, ESS-IPS
Edgar Manuel Prazeres Duarte Canais, ESS-IPS
Joana Filipa Tavares Mestrinho, ESS-IPS
Luis Filipe de Sousa Meireles, ESS-IPS
Ricardo Alexandre Pinto Fernandes, ESS-IPS
Rui Paulo Ramalho Inês, ESS-IPS
Susana Cristina Perdigão Duarte, ESS-IPS
Vânia Sofia Martins Teixeira, ESS-IPS

