


CESPU INGRESSO
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CANDIDATURA

Documento de Identificação;
Cartão de Contribuinte Fiscal;
Documento comprovativo da titularidade do curso do ensino secundário e da respetiva classifi-
cação e das classificações obtidas nos exames nacionais das provas de ingresso exigidas para o 
curso que se candidata (Ficha ENES).



COMO CHEGAR?
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GABINETE DE INGRESSO
DE GANDRA:
Rua Central de Gandra, 1317
4585-116 Gandra - Paredes

T: 224 157 171  .  F: 224 157 173
GPS: 41.183509; -8.445928

GABINETE DE INGRESSO
DE FAMALICÃO:
Rua José António Vidal, 81
4760-409 V. N. Famalicão

T: 252 303 600  .  F: 252 303 694
GPS: 41.406712; -8.515314

GABINETE DE INGRESSO
DE PENAFIEL:
Edifício IINFACTS
Rua Direita, 5
4560-485 Penafiel

T: 255 102 813
GPS: 41.207071; -8.283276



Há 35 anos que a CESPU se vem afirmando, como uma instituição especializada na formação, no âmbito do ensino 
superior, das várias profissões do setor da saúde. Nesse contexto, desenvolveu uma cultura de multidisciplinariedade, a 
qual facilita a partilha de conhecimentos e de experiências entre professores e alunos dos vários cursos, para além de 
uma intensa formação prática em diversos ambientes reais de trabalho. Esta forma de ensinar, que tem como principal 
objetivo a aquisição de competências profissionais, reflete-se na reconhecida capacidade de trabalho daqueles que se 
formam nos estabelecimentos de ensino superior da CESPU. 

A aplicação de descritores internacionais na construção dos planos de estudos de diversos cursos, a frequente inter-
venção de professores de universidades estrangeiras, a mobilidade internacional dos alunos e o desenvolvimento de 
projetos de investigação científica em redes multinacionais, garantem uma fácil integração em diferentes mercados 
de trabalho.

De acordo com um relatório recente da Organização Mundial de Saúde (OMS), haverá necessidade de cerca de 12,9 
milhões de profissionais de saúde no mundo até 2035. Trata-se de, por um lado, repor recursos humanos que entre-
tanto se aposentaram por outro, o de cobrir novas necessidades em grande parte relacionadas com o aumento da 
longevidade. Neste sentido, e no momento em que se fala do desemprego dos jovens à escala mundial, o setor da 
saúde parece constituir uma exceção, pois continua a oferecer oportunidades de trabalho.

Atualmente existem muitos profissionais formados na nossa Instituição a trabalhar no estrangeiro e alguns desempe-
nham cargos de reconhecido destaque. No entanto, continua a ser o mercado português o nosso maior empregador.

Como exemplo do reconhecimento internacional do rigor e da qualidade que impomos à nossa atividade temos a nos-

35 ANOS
a formar profissionais de saúde 
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Prof. Doutor António Almeida Dias
Presidente do Conselho de Administração da CESPU, CRL



sa recente integração no HUBC – Health Universitat de Barcelona Campus, que é o centro de excelência internacional 
no âmbito do ensino, investigação e prestação de serviços de saúde liderado pela Universidade de Barcelona, e que 
integra alguns dos principais centros de investigação e industrias do setor a nível mundial. 
 
Da parceria com esta importante Universidade resultou, também, a criação do IINFACTS – Instituto de Investigação 
e Formação Avançada em Ciências e Tecnologias da Saúde, que tem como um dos seus principais objetivos gerir de 
forma integrada a investigação científica levada a cabo nos diferentes estabelecimentos de ensino superior tutelados 
pela CESPU. Atualmente o IINFACTS integra projetos nas seguintes áreas de investigação: “Drug Discovery, Delivery & 
Toxicology”; “Environmental Research”; “Clinical Research”; “Forensic Sciences Research”.

Na sequência da produção de conhecimento com direta aplicação na indústria, surgiram vários projetos dos quais se 
destaca a “startup” TargeTalent, empresa ja galardoada nos principais concursos de empreendedorismo a nível nacio-
nal, nomeadamente: ANJE, Arrisca C e Acredita Portugal.
 
No que respeita à internacionalização, para além do número crescente de alunos oriundos de 14 nacionalidades a estudar 
nos nossos Institutos em Portugal, temos vindo a replicar o nosso projeto estando presentes em Espanha, Angola e Marro-
cos. Para além disto colaboramos com instituições universitárias em Moçambique, Brasil, Peru, Senegal e Congo-Brazzaville.

As nossas atividades de ensino superior e investigação estão frequentemente associadas à prestação de serviços de 
saúde, desenvolvida em unidades clínicas e hospitalares próprias ou em regime de parceria.

Este é o nosso Universo.
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BOLSAS DE ESTUDO
A CESPU tem um Serviço de Integração e Ação Social 
Escolar (SIASE) que apoia todos os seus estudantes que 
se candidatam ou pretendam candidatar-se à bolsa de 
estudo da Direção Geral do Ensino Superior. Este serviço 
está disponível para esclarecer todos os procedimentos 
e todas as dúvidas que possam existir inerentes a este 
concurso, realizando todo o acompanhamento até o alu-
no obter o resultado final.  
A CESPU recomenda a todos os estudantes que sub-
metam a sua candidatura à bolsa de estudo da DGES. 
Ao serem bolseiros, além de receberem o valor que lhes 
é atribuído, podem ainda beneficiar de um subsídio de 
alojamento (no caso de serem deslocados da sua re-
sidência) e ainda subsídio de transporte (se utilizarem 
transportes públicos). Nos últimos 4 anos cerca de 1800 
alunos da CESPU beneficiaram de bolsa.

SEGUROS CESPU
A CESPU em parceria com a Lusitania, do Grupo Mon-
tepio, criou um conjunto alargado de coberturas, entre 
as quais se destacam o Seguro Nova Saúde Estudante.

CONDIÇÕES DE ACESSO
• Titulares de um curso do ensino secundário ou de ha-
bilitação legalmente equivalente e tenham realizado em 

UNIVERSO CESPU
APOIO AOS ALUNOS

2015, 2016 e 2017 o exame nacional às provas de ingres-
so exigidas para o efeito; 
• Titulares de Diploma de Especialização Tecnoló-
gica (CET’S);
• Se maior de 23 anos, de acordo com o DL nº 64 de 21 
de Março de 2006; 
• Se inscrito ou matriculado (em ano letivo anterior) em 
curso/estabelecimento de ensino superior através do 
Regime Especial de Acesso (mudança de curso, transfe-
rência e reingresso);
• Ser titular de curso superior.

SERVIÇO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (SIP)
O Serviço de Inserção Profissional da CESPU (SIP) pre-
tende promover o desenvolvimento académico, pessoal 
e profissional dos seus alunos e diplomados, prestando 
apoio individual e personalizado. O SIP responde aos 
diversos pedidos de recrutamento enviados pelas em-
presas selecionando com rigor a procura e a oferta; pro-
move a ligação entre o mundo Académico e Empresarial, 
através da divulgação mútua junto dos respetivos pú-
blicos-alvo; proporciona experiências profissionais com 
reconhecido valor acrescentado para os diplomados e 
finalistas da CESPU. Este Serviço gere uma bolsa de em-
prego articulando-se com as empresas potencialmente 
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interessadas em contratar diplomados pelos estabeleci-
mentos de ensino da CESPU.

SERVIÇO DE APOIO PSICOLÓGICO (SAP)
O Serviço de Apoio Psicológico da CESPU, tem como 
missão apoiar psicologicamente os estudantes dos 
seus estabelecimentos de ensino, nos seus processos 
de ensino, aprendizagem e desenvolvimento pessoal. 
Neste serviço o aluno pode usufruir de um atendimento 
específico, personalizado e confidencial sobre os seus 
problemas pessoais e académicos ao longo de todo o 
seu percurso institucional.

ERASMUS 
O programa Erasmus+ (2014-2020) reúne 7 programas 
anteriores da União Europeia no domínio da educação, 
formação e juventude e tem como objetivos reforçar as 
competências, a realização pessoal, a coesão social e a 
cidadania ativa e europeia, promover a competitividade 
e aumentar a empregabilidade, bem como modernizar 
a educação, a formação e a animação de juventude. No 
domínio do desporto (área incluída pela primeira vez 
nestes programas), serão apoiados projetos relacionados 
com o desporto de base e medidas destinadas a com-
bater determinados problemas como o falseamento dos 
resultados dos jogos, a dopagem, a violência e o racismo.

O programa Erasmus+ apoia ainda o estabelecimento 
de parcerias transnacionais entre instituições e orga-
nizações de ensino, formação e juventude, tendo em 
vista fomentar a cooperação e aproximar os mundos do 
ensino e do trabalho. Neste seguimento, a CESPU tem 
procurado estabelecer parcerias estratégicas de coope-
ração com instituições e empresas um pouco por todo 
o mundo (Europa, África, América do Norte, América do 
Sul, América Central, Ásia) e conta já com largos anos 
de participação nos programas de intercâmbio europeus, 
oferecendo experiências e oportunidades únicas de for-
mação aos seus estudantes e ao seu pessoal docente e 
não docente.
No âmbito do Programa Erasmus+, cada estudante pode 
realizar até 12 meses de mobilidade por cada ciclo de 
estudos, podendo combinar períodos de estudo (entre 
3 e 12 meses) com períodos de estágio curricular e/ou 
extra-curricular (entre 2 e 12 meses), em instituições / 
empresas de diversos países europeus (Espanha, França, 
Itália, Polónia, Finlândia, Bulgária, Roménia, República 
Checa,…) com a garantia de reconhecimento académico 
e possibilidade de aceder a uma Bolsa Erasmus+. A gran-
de novidade deste programa recai sobre a possibilidade 
da realização de um estágio extra-curricular por recém-
-graduados até um período máximo de 12 meses após o 
termo do ciclo de estudos.
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O Instituto Universitário de Ciências da Saúde, tutelado pela CESPU, tem contribuído ao longo dos anos para a forma-
ção de profissionais de saúde, para a melhoria dos cuidados de saúde primários e bem-estar das populações.
O rigor no Ensino, a Inovação nos projetos, a promoção da Saúde e a Internacionalização são para nós indissociáveis e 
fundamentais para o ensino nas Ciências da Saúde e da Vida.

O ensino por nós ministrado assenta numa forte componente prática, numa interação de proximidade entre docente e 
aluno, na promoção e estímulo para pesquisa de forma autónoma, contribuindo para uma aquisição de competências 
profissionais, que permite um reconhecimento pela comunidade da qualidade dos graduados pelo IUCS.

O desenvolvimento de diálogo e permanente contacto com as Ordens e Associações Profissionais, nos cursos com 
profissões tuteladas por estes organismos profissionais, tem permitido a preparação de profissionais adaptados às 
reais necessidades do mercado, o que se constitui uma forte mais-valia e o reconhecimento do trabalho por nós 
desenvolvido em prol do ensino e da formação superior.

A Internacionalização do nosso projeto, permitiu o reconhecimento pelos países europeus da formação por nós mi-
nistrada, levando a uma constante procura de estudantes europeus pelos cursos na nossa instituição para adquirirem 
a sua formação superior.

Promovemos o envolvimento dos estudantes em projetos de investigação, estimulando assim o interesse pelas ati-
vidades científicas. A Inovação presente na associação dos recursos de tecnologias de informação, como e-learning, 
combinados com o apoio tutorial, por docentes e profissionais, no ensino prático e no ensino clínico, permitem uma 
formação sustentada e inovadora, dando resposta às necessidades de um mercado de trabalho sempre em permanen-
te atualização. Estamos convictos que nos encontramos no caminho certo, com provas dadas pelo sucesso dos nossos 
diplomados num mercado tão exigente como é o da Saúde.

Ensino, Saúde, Inovação
e Internacionalização

Prof. Doutor Jorge Brandão Proença
Reitor do Instituto Universitário de Ciências da Saúde
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CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
MESTRADO INTEGRADO
D.R. 2.ª série, n.º 194, 9 outubro de 2007
Duração: 10 semestres - 300 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia + 07 Fí-
sica e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Farmácia Comunitária; Farmácia Hospitalar; Industria 
Farmacêutica; Análises Químico-Biológicas de Aplicação 
á Clínica; Análises Bromatológicas, Hidrológicas e Toxico-
lógicas; Distribuição de Medicamentos; Técnicos Superio-
res de Saúde; Ensino; Investigação.

MEDICINA DENTÁRIA
MESTRADO INTEGRADO
D.R. 2.ª série, n.º 211, 3 novembro de 2011
Duração: 10 semestres - 300 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia + 07 Fí-
sica e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Clínicas Públicas e Privadas; Hospitais Públicos e Privados; 
Ensino; Investigação. O Mestre em Medicina Dentária fica ha-
bilitado para o exercício da atividade profissional de Médico 
Dentista, nas suas vertentes e capacidades de intervenção 
em saúde oral definidas pela Ordem dos Médicos Dentistas. 

BIOQUÍMICA
LICENCIATURA , 1° CICLO
D. R. 2.ª série, n.º 98, 22 maio de 2013
Duração: 6 semestres - 180 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
02 Biologia e Geologia ou 07 Física e Química ou 16 Matemática

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Investigação; Desenvolvimento e Controlo de processos 
industriais biotecnológicos; Desenvolvimento e Imple-
mentação de novos produtos; Análise Química e Labora-
torial; Ensino; Investigação.

INSTITUTO UNIVERSITÁRIO
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
GANDRA

MESTRADOS INTEGRADOS | LICENCIATURAS
MESTRADOS | DOUTORAMENTO
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CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
LICENCIATURA , 1° CICLO
D.R. 2.ª série, n.º 143, 26 julho de 2010
Duração: 6 semestres - 180 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
02 Biologia e Geologia ou 07 Física e Química ou 16 Matemática

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Unidades Clínicas; Centros de investigação biológica e 
médica; Ensino.
Em consequência de um protocolo inter-institucional, os 
alunos que concluam esta licenciatura da CESPU e concluí-
rem igualmente um plano de formação extracurricular de 
50 ECTS, poderão concorrer a vagas no 4º ano de Medicina 
na Universidade Madrilena Alfonso X, El Sabio.



CIÊNCIAS LABORATORIAIS FORENSES
LICENCIATURA , 1° CICLO
D.R. 2.ª série, n.º 119, 24 junho de 2014
Duração: 6 semestres - 180 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
02 Biologia e Geologia ou 07 Física e Química ou 16 Matemática

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Forças de Segurança (PJ, PSP, GNR); No apoio aos Tri-
bunais; Empresas de Segurança Privada; Fiscalização 
Alimentar e Ambiental; Serviços Secretos; Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras; Gabinetes de Advocacia; Ensino; 
Investigação; Companhias de Seguro; Instituto Nacional 
de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P.; Instituições 
Bancárias; Estabelecimentos Prisionais; Instituições de 
Apoio às Vítimas; Serviços de Reinserção Social; Autar-
quias; Projetos de Prevenção na Área da Criminalidade e 
da Segurança; Peritagem em diversas áreas (e.g., biolo-
gia, toxicologia, química, balística, lofoscopia, documen-
toscopia, antropologia, entomologia, odontologia, etc.).

ANÁLISES CLÍNICAS
MESTRADO, 2º CICLO
D.R. 2.ª série, n.º 122, 26 junho de 2012
Duração: 4 semestres - 120 ECTS

Serão admitidos à candidatura, preferencialmente titula-
res de graus académicos na área da biológica e da saúde.
As aulas serão ministradas por ensino misto que con-
jugará aulas presenciais com aulas de ensino à distân-
cia disponíveis na plataforma de e-Learning da CESPU 
(htpp://elearning.cespu.pt).

DERMOFARMÁCIA E COSMÉTICA
MESTRADO, 2º CICLO
D.R. 2.ª série, n.º 175, 8 setembro de 2015
Duração: 4 semestres - 120 ECTS

Serão admitidos à candidatura, preferencialmente ti-
tulares de grau de licenciado ou equivalente legal; Os 
titulares de um grau académico superior estrangeiro, 
que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do 
grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente 
competente do Instituto; Os detentores de um currículo 
escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido 
como atestando capacidade para realização deste ciclo 
de estudos pelo órgão científico estatutariamente com-
petente do Instituto.

PSICOLOGIA
LICENCIATURA , 1° CICLO
D.R. 2.ª série, n.º 155, 12 agosto de 2011
Duração: 6 semestres - 180 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
02 Biologia e Geologia ou 07 Física e Química ou 18 Por-
tuguês ou 06 Filosofia

Esta licenciatura permite tão-somente a aquisição de 
conhecimentos básicos nesta área e a possibilidade do 
prosseguimento de estudos de mestrado, em qualquer 
instituição de ensino da Psicologia nacional ou europeia, 
com o objetivo do exercício da profissão de Psicólogo.

CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO
LICENCIATURA , 1° CICLO
D. R. 2.ª série, n.º 119, 24 junho de 2013
Duração: 8 semestres - 240 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia + 07 Fí-
sica e Química ou 02 Biologia e Geologia + 16 Matemática

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Unidades Clínicas ou Hospitalares; Empresas Agro-ali-
mentares; Laboratórios de Controlo de Qualidade Ali-
mentar; Restauração; Nutrição Social; Alimentação Co-
letiva; Academias Desportivas; Participação em Equipas 
técnicas de consultoria em alimentos; Controlo de Quali-
dade e marketing; Órgãos municipais e governamentais; 
Investigação, Ensino.
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CIÊNCIAS E TÉCNICAS LABORATORIAIS 
FORENSES
MESTRADO, 2º CICLO
D.R. 2.ª série, n.º 99, 23 maio de 2016
Duração: 4 semestres - 120 ECTS

Serão admitidos à candidatura, os titulares de grau de 
licenciado ou equivalente legal; Os titulares de um grau 
académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como 
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão 
científico estatutariamente competente do Instituto; Os 
detentores de um currículo escolar, científico ou profissio-
nal, que seja reconhecido como atestando capacidade para 
realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico esta-
tutariamente competente do Instituto.



CURSO PÓS-GRADUADO
DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITA-
ÇÃO ORAL E PROSTODONTIA
Duração: 6 semestres - 180 ECTS

Serão admitidos à candidatura os titulares de grau aca-
démico de licenciado ou mestre ou equivalente legal em 
Medicina Dentária e médicos especialistas em Estoma-
tologia. O Conselho Científico poderá admitir candidatos 
com grau académico superior estrangeiro.

CURSO PÓS-GRADUADO
DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA
Duração: 6 semestres - 180 ECTS

Serão admitidos à candidatura , preferencialmente titulares 
de grau académico de licenciado, mestre ou equivalente legal 
em Medicina Dentária e médicos especialistas em Estomato-
logia. Por deliberação do Conselho Científico poderão ser ad-
mitidos candidatos com grau académico superior estrangeiro.

PSICOLOGIA DA SAÚDE
E NEUROPSICOLOGIA
MESTRADO, 2º CICLO
D. R. 2.ª série, n.º 95, 19 maio de 2014
Duração: 4 semestres - 120 ECTS

Serão admitidos à candidatura os titulares de grau de 
licenciado em Psicologia, Psicologia e Saúde, Ciências 
Psicológicas (licenciaturas de 1º ciclo, pós-Bolonha) ou 
em Psicologia Clínica ou Psicologia (licenciaturas pré-
-Bolonha); Os titulares de um grau académico superior 
estrangeiro, que seja reconhecido como satisfazendo os 
objetivos do grau de licenciado em Psicologia pelo órgão 
científico estatutariamente competente do Instituto.

TERAPIAS MOLECULARES
MESTRADO, 2º CICLO
D. R. 2.ª série, n.º 152, 7 agosto de 2009
Duração: 4 semestres - 120 ECTS

Serão admitidos à candidatura, preferencialmente titulares 
de graus académicos na área biológica, química e da saúde.
As aulas serão ministradas por ensino misto que conjugará 
aulas presenciais com aulas de ensino à distância disponí-
veis na plataforma de e-Learning da CESPU (htpp://elear-
ning.cespu.pt).

ORTODONTIA
MESTRADO, 2º CICLO
D. R. 2.ª série, n.º 8, 12 janeiro de 2011
Duração: 4 semestres - 120 ECTS

Serão admitidos à candidatura, preferencialmente titula-
res de graus académicos de licenciado, mestre ou equiva-
lente legal em Medicina Dentária e Médicos especialistas 
em Estomatologia. 

REABILITAÇÃO ORAL
MESTRADO, 2º CICLO
D. R. 2.ª série, n.º 8, 12 janeiro de 2011
Duração: 4 semestres - 120 ECTS

Serão admitidos à candidatura , preferencialmente titulares de 
grau académico de licenciado, mestre ou equivalente legal em 
Medicina Dentária e médicos especialistas em Estomatologia.
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INSTITUTO UNIVERSITÁRIO
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

GANDRA

MESTRADOS INTEGRADOS | LICENCIATURAS
MESTRADOS | DOUTORAMENTO

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
APLICADAS À SAÚDE
DOUTORAMENTO, 3º CICLO
D.R. 2.ª série, n.º 94, 15 maio de 2015
Duração: 8 semestres - 240 ECTS

Serão admitidos à candidatura os titulares do grau de 
mestre ou equivalente legal em área das Ciências Bio-
lógicas, Biomédicas, e da Saúde; Os detentores de um 
currículo escolar, científico ou profissional, que seja re-
conhecido como atestando capacidade para realização 
deste ciclo de estudos pelo órgão científico legal e esta-
tutariamente competente.



A Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa é uma unidade orgânica do Instituto Politécnico de Saúde do Norte. 
Neste campus universitário, da CESPU, em Gandra, são lecionados cursos da área da Saúde (Tecnologias da Saúde e, 
Cursos de Pós-licenciatura de especialização em Enfermagem); em Penafiel, no IINFACTS, centro da cidade, o curso de 
Enfermagem, desde o ano letivo 2014-2015.

A oferta formativa, a estrutura e organização cientifico-pedagógica desenvolvem-se centradas nos princípios preco-
nizados no processo de Bolonha; estimula-se o estudante a participar e orientar a sua própria aprendizagem, num 
ambiente que, o capacite para o desenvolvimento e, compreensão das áreas de intervenção dos profissionais de saúde, 
entendidas hoje, como uma área formativa, de futuro, pelas alterações demográficas e consequentes alterações, nos 
perfis de saúde, com reflexos em cuidados de saúde de natureza diferente.

No contexto deste estabelecimento de ensino o estudante tem disponíveis recursos que, lhe permitirão agilizar e 
suportar o refinamento das suas expectativas, quanto ao seu futuro, como profissional de saúde. De entre elas são de 
salientar a convivência, com estudantes e profissionais de outras áreas da saúde permitindo-lhes, despertar para o 
sentido de complementaridade, das profissões; realizar, se assim o entender, percursos formativos, flexíveis, atingindo, 
uma dupla certificação, mais cedo, pela sobreposição dos conteúdos, nas áreas das ciências da saúde, nos diferentes 
curricula; integrar experiências formativas internacionais (estágios, cursos temáticos), através do programa Erasmus e, 
outros projetos; integrar-se em linhas de investigação, iniciando assim, o trabalho de desenvolvimento de competên-
cias na área da produção de conhecimentos. 

A par destes desafios mais articulados com o desenvolvimento curricular formal, o estudante pode também frequentar 
cursos de formação contínua, não conferentes de grau, de curta e longa duração, em várias áreas. Esta possibilidade 
deve ser encarada como uma oportunidade, na medida em que, a frequência destes cursos, podem ser uma mais-valia, 
para acesso posterior, ao mercado de trabalho, enriquecendo e diversificando, o curriculum vitae.

A experiência “estritamente académica”, nos estudantes da CESPU, cedo é enriquecida por outras atividades que, per-
mitem o contacto com o tecido social circundante, através de atividades junto das populações. A introdução crescente, 
desta vertente, também ela formativa, permite que, cedo, o estudante, futuro profissional de saúde, tome consciência 
que, o seu papel profissional não se deve restringir, apenas, ao desenvolvimento de uma profissão mas que, outras 
componentes ligadas a dimensões de cidadania devem ser postas ao serviço da sociedade. Esta aposta visa promover 
na nossa população académica uma melhor compreensão e liderança, também, dos fenómenos sociais, cuja impor-
tância e impacto, na vida de cada um, são determinantes, nos dias de hoje, em prol de uma cidadania de qualidade.

FORMAÇÃO GRADUADA E PÓS-
-GRADUADA NA ÁREA DA SAÚDE

Profª. Doutora Raquel Esteves
Diretora da Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa
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ENFERMAGEM
LICENCIATURA , 1° CICLO
D. R. 2.ª série, n.º 133, 14 julho de 2014
Duração: 8 semestres - 240 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia + 07 Fí-
sica e Química ou 02 Biologia e Geologia + 18 Português

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Centros de saúde, unidades de saúde familiar; Hospitais; 
Unidades de emergência e trauma; Institutos de oncologia; 
Clubes desportivos; Maternidades; Estabelecimentos prisio-
nais; Clínicas de cuidados continuados e paliativos; Lares; 
Creches e jardins de infância; Instituições particulares de so-
lidariedade social; Escolas; Empresas; Ensino; Investigação.

FISIOTERAPIA
LICENCIATURA , 1° CICLO
D.R. 2.ª série, n.º 131, 9 julho de 2012
Duração: 8 semestres - 240 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia + 07 Fí-
sica e Química ou 02 Biologia e Geologia + 18 Português

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Centros de saúde; Hospitais; Clínicas; Centros de reabili-
tação; Estabelecimentos termais; Departamentos saúde 
ocupacional empresas; Estruturas desportivas; Escolas; 
Instituições de ensino especial; Instituições de apoio a 
idosos; Clínicas e Gabinetes Privados; Ensino; Unidades de 
cuidados continuados e paliativos; Centros de Investigação.

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 
DO VALE DO SOUSA
GANDRA | PENAFIEL

LICENCIATURAS | MESTRADOS
ESPECIALIZAÇÕES | CTESP’S
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PRÓTESE DENTÁRIA
LICENCIATURA , 1° CICLO
D. R. 2.ª série, n.º 131, 9 julho de 2012
Duração: 6 semestres - 180 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
Biologia e Geologia ou Biologia e Geologia + Geografia ou 
Biologia e Geologia + Português

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Laboratórios de Prótese Dentária; Clínicas dentárias; For-
madores profissionais; Quadros de empresa do setor; IPO, 
especialidade prótese maxilo-facial; Investigação.

ENFERMAGEM COMUNITÁRIA
PÓS-LICENCIATURA DE ESPECIALIZAÇÃO
D.R. 1ª série, nº 147, 31 julho de 2009
Duração: 3 semestres - 90 ECTS

DESTINATÁRIOS
Titulares do grau de licenciado em enfermagem ou equi-
valente legal; Detentores do título profissional de enfer-
meiro. Ter pelo menos dois anos de experiência profissio-
nal como enfermeiro.

ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO
PÓS-LICENCIATURA DE ESPECIALIZAÇÃO
D.R. 1ª série, nº 210, 29 outubro de 2009
Duração: 3 semestres - 90 ECTS

DESTINATÁRIOS
Titulares do grau de licenciado em enfermagem ou equi-
valente legal; Detentor do título profissional de enfermei-
ro; Ter pelo menos dois anos de experiência profissional 
como enfermeiro.

ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL
E PSIQUIATRIA
PÓS-LICENCIATURA DE ESPECIALIZAÇÃO
D.R. 2ª série, nº 136, 15 julho de 2010
Duração: 3 semestres - 90 ECTS

DESTINATÁRIOS
Titulares do grau de licenciado em enfermagem ou 
equivalente legal; Detentor do título profissional de 
enfermeiro; Ter pelo menos dois anos de experiência 
profissional como enfermeiro.
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MANUTENÇÃO E CONTROLO
DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS
CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL
D.R. 2.ª Série, nº 18, 27 janeiro de 2016
Duração: 4 semestres – 120ECTS

CONDIÇÕES DE ACESSO
a) Titulares de um curso de ensino secundário ou de ha-
bilitação legalmente equivalente;
b) Estudantes que tenham sido aprovados nas provas es-
pecialmente adequadas e destinadas a avaliar a capacidade 
para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos;
c) Titulares de um diploma de especialização tecnológica, 
de um diploma de técnico superior profissional ou de um 
grau de ensino superior.
O Técnico Superior Profissional em Manutenção e Con-
trolo de Equipamentos Biomédicos é capaz de projetar 
e ensaiar circuitos, planificar, orçamentar, inspecionar, 
supervisionar/coordenar e realizar atividades de instala-
ção, manutenção e reparação de equipamentos biomédi-
cos, bem como de sistemas pluritecnológicos associados.



CESPU SAÚDE
A CESPU é uma instituição de ensino superior privada 
que conta com um grupo de hospitais e unidades clínicas 
universitárias que prestam cuidados de saúde à população; 
estas unidades têm ainda o papel fundamental de servirem 
de campo de estágio dos estudantes da CESPU.

UNIDADES PRÓPRIAS: 
Unidade Clínica de Famalicão; Clínica Universitária de Gan-
dra; Laboratório de Anatomia Patológica – Gandra; Labora-
tório de Prótese Dentária – Gandra; Centro de Medicina do 
Desporto e Reabilitação – Famalicão.

UNIDADES PARTICIPADAS: 
Hospital Particular de Paredes, S.A.; Clínica Particular de Barce-
los, Lda.; Clínica Senhor da Cruz de Barcelos, Lda.; Laboratório 
Armindo Lacerda, Lda.

UNIDADES PRÓPRIAS EM PARCERIA COM O SISTEMA 
NACIONAL DE SAÚDE: 
Serviço de Medicina Dentária / Estomatologia do  Centro 
Hospitalar do Alto Ave EPE; Serviço de Medicina Dentária 
do Hospital Joaquim Urbano – Porto; Serviço de Medicina 
Dentária do Hospital de Nossa Senhora da Conceição de 
Valongo; Serviço de Medicina Dentária do Centro Hospita-
lar do Tâmega e Sousa, E.P.E. – Penafiel; Serviço de Medici-
na Dentária do Hospital de S. Gonçalo – Amarante; Serviço 
de Podologia do Hospital de Nossa Senhora da Conceição 
de Valongo. 

UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DOMICILIÁRIOS: 
Anjos da Noite.



A Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (ESSVA), unidade orgânica do Instituto Politécnico de Saúde do Norte (IPSN), 
encontra-se sediada no distrito de Braga, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão. Junto à central de camio-
nagem e inserida na área envolvente do parque da cidade designado por Parque da Devesa, usufrui de excelentes 
acessibilidades, ficando a poucos quilómetros dos principais centros urbanos do norte do país.
A ESSVA dispõe de um edifício construído especificamente para o ensino das ciências e tecnologias da saúde, bene-
ficiando da proximidade de um conjunto de serviços de laboratórios, clínicas e hospitais, que permitem o contacto 
direto dos alunos com as áreas que estudam nas diferentes profissões de saúde. Destes equipamentos destacamos 
o nosso Centro de Medicina do Desporto e Reabilitação, unidade pioneira no âmbito do sector privado.

A Escola encontra-se atualmente estruturada em dois grandes departamentos. No Departamento de Ciências da Saúde 
são ministrados os cursos de licenciatura em Enfermagem e em Podologia, bem como os mestrados em Podiatria 
Clínica e Podiatria do Exercício Físico e do Desporto e cursos de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem.

No Departamento de Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica lecionam-se o mestrado em Gestão da Qualidade em 
Saúde e as licenciaturas de Ciências Biomédicas Laboratoriais, Fisiologia Clínica, Fisioterapia, Radiologia e como novi-
dade conta ainda com a nova licenciatura em Osteopatia. 

Para além das reconhecidas mais-valias pedagógicas e científicas diretamente relacionadas com os processos de 
ensino/aprendizagem dos diferentes cursos, o ambiente académico existente, as ótimas condições físicas propor-
cionadas por um edifício implantado numa zona de excelência, o fácil acesso e as relações de cooperação com os 
principais agentes sociais, económicos e culturais da região, fazem deste estabelecimento de ensino superior uma 
escola exemplar.

UMA ESCOLA DE SAÚDE EXEMPLAR

Prof. Doutor António Almeida Dias
Diretor da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave
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CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
LABORATORIAIS
LICENCIATURA , 1° CICLO
D. R. 2.ª série, n.º74, 16 abril de 2015
Duração: 8 semestres - 240 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia + 07 
Física e Química ou Biologia e Geologia + 18 Português

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Laboratórios clínicos no setor público e privado; Labora-
tórios de saúde pública, histocompatibilidade, anatomia 
patológica, hemoterapia, genética e tanatologia forense, 
entre outros; Laboratórios de investigação clínica em ins-
tituições públicas e na indústria; Laboratórios de patolo-
gias animal (veterinária); Ensino; Investigação.

ENFERMAGEM
LICENCIATURA , 1° CICLO
D.R. 2ª série, n.º 129, 7 julho de 2016
Duração: 8 semestres - 240 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
Biologia e Geologia ou Biologia e Geologia + Física e Quí-
mica ou Biologia e Geologia + Português

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Centros de saúde, unidades de saúde familiar; Hospitais; 
Unidades de emergência e trauma; Institutos de oncologia; 
Clubes desportivos; Maternidades; Estabelecimentos prisio-
nais; Clínicas de cuidados continuados e paliativos; Lares; 
Creches e jardins de infância; Instituições particulares de so-
lidariedade social; Escolas; Empresas; Ensino; Investigação.

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 
DO VALE DO AVE

VILA NOVA DE FAMALICÃO

LICENCIATURAS | MESTRADOS
ESPECIALIZAÇÕES | CTESP’S
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PODIATRIA CLÍNICA
MESTRADO, 2º CICLO
D.R. 2.ª série, 184, 21 setembro de 2012
Duração: 4 semestres - 120 ECTS

DESTINATÁRIOS
Serão admitidos à candidatura, titulares do grau de li-
cenciado em Podologia ou equivalente legal; titulares de 
graus equivalentes conferidos por instituições estrangei-
ras, após avaliação curricular; os detentores de um currí-
culo escolar, científico ou profissional, que seja reconhe-
cido como atestando capacidade para realização deste 
ciclo de estudos pelo órgão científico estatutariamente 
competente do estabelecimento de ensino superior onde 
pretendem ser admitidos; alunos do 3º ano do Curso de 
Licenciatura em Podologia, inscritos em unidades curri-
culares que não ultrapassem os 20 ECTS, mediante aná-
lise curricular.

FISIOLOGIA CLÍNICA
LICENCIATURA , 1° CICLO
D.R. 2ª série, nº 61, 27 março de 2015
Duração: 8 semestres - 240 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia + 07 Fí-
sica e Química ou 02 Biologia e Geologia + 18 Português

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Unidades hospitalares do setor público ou privado; Centros 
ou Institutos de diagnóstico e terapêutica; Centros de saúde; 
Clínicas médicas; Centros de medicina desportiva; Ginásios e 
clubes desportivos; Empresas de equipamentos hospitalares 
(nos setores de marketing e vendas); Unidades de emergên-
cia médica; Companhias de seguro; Ensino; Investigação.

FISIOTERAPIA
LICENCIATURA , 1° CICLO
D.R. 2ª série, nº 131, 9 julho de 2012
Duração: 8 semestres - 240 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia + 07 Fí-
sica e Química ou 02 Biologia e Geologia + 18 Português

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Centros de saúde; Hospitais; Clínicas; Centros de reabili-
tação; Estabelecimentos termais; Departamentos saúde 
ocupacional empresas; Estruturas desportivas; Escolas; 
Instituições de ensino especial; Instituições de apoio a 
idosos; Clínicas e Gabinetes Privados; Ensino; Unidades de 
cuidados continuados e paliativos; Centros de Investigação.

OSTEOPATIA
LICENCIATURA , 1° CICLO
D.R. 2ª série, n.º 132, 12 julho de 2016
(Acreditado pela A3ES em 29 junho de 2016)
Duração: 8 semestres - 240 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química

SAÍDAS PROFISSIONAIS
O Osteopata desenvolve a sua atividade profissional em 
instituições de prestação de cuidados de saúde, tanto 
públicas como privadas. Hospitais; Centros de reabilitação; 
Estabelecimentos termais; Estruturas desportivas; Escolas e 
Institutos de ensino especial; Instituições de apoio a idosos.
Pode também desenvolver atividades de investigação.

PODOLOGIA
LICENCIATURA , 1° CICLO
D.R. 2ª série, 188, 29 setembro de 2016
Duração: 8 semestres - 240 ECTS

PROVAS ESPECÍFICAS
02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia + 07 
Geografia ou 02 Biologia e Geologia + 18 Português

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Unidades clínicas polivalentes; Clinicas da especialidade; 
Centros de saúde; Meio hospitalar integrado em equipas 
multidisciplinares; Ensino; Investigação.

16

PODIATRIA DO EXERCÍCIO
FÍSICO E DO DESPORTO
MESTRADO, 2º CICLO
D.R. 2.ª Série, nº 146, 1 agosto de 2016
Duração: 4 semestres - 120 ECTS

DESTINATÁRIOS
Serão admitidos à candidatura, titulares de licenciatura 
em Podologia. Após análise curricular, poderá a comis-
são de mestrado admitir licenciados em diferentes áreas 
científicas da saúde.



GESTÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE
MESTRADO, 2º CICLO
D.R. 2.ª série, 245, 16 dezembro de 2015
Duração: 3 semestres - 90 ECTS

DESTINATÁRIOS
Serão admitidos à candidatura, titulares do grau de li-
cenciatura em Ciências Farmacêuticas, Medicina, Enfer-
magem, Tecnologias da Saúde, Biotecnologia, Biologia, 
Bioquímica ou outras licenciaturas afins. Após análise 
curricular, poderá a Comissão de Mestrado admitir à can-
didatura licenciados em áreas científicas não abrangidas 
na área da saúde.
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ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA
PÓS-LICENCIATURA DE ESPECIALIZAÇÃO
D.R. 1ª série, nº 147, 31 julho de 2009
Duração: 3 semestres - 90 ECTS

DESTINATÁRIOS
Ser titulares do grau de licenciado em enfermagem ou equivalen-
te legal; Ser detentor do título profissional de enfermeiro;  Ter pelo 
menos dois anos de experiência profissional como enfermeiro.

ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO
PÓS-LICENCIATURA DE ESPECIALIZAÇÃO
D.R. 2.ª Série, nº 131, 8 julho de 2010
Duração: 3 semestres - 90 ECTS

DESTINATÁRIOS
Ser titulares do grau de licenciado em enfermagem ou equivalen-
te legal; Ser detentor do título profissional de enfermeiro;  Ter pelo 
menos dois anos de experiência profissional como enfermeiro.

ENFERMAGEM DE SAÚDE INFANTIL
E PEDIATRIA
PÓS-LICENCIATURA DE ESPECIALIZAÇÃO
D.R. 1ª série, nº 210, 29 outubro de 2009
Duração: 3 semestres - 90 ECTS

DESTINATÁRIOS
Ser titulares do grau de licenciado em enfermagem ou equivalen-
te legal; Ser detentor do título profissional de enfermeiro;  Ter pelo 
menos dois anos de experiência profissional como enfermeiro.

GERONTOLOGIA
CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL
Duração: 4 semestres - 120 ECTS
(Autorizado; Aguarda publicação em D.R.)

CONDIÇÕES DE ACESSO
a) Titulares de um curso de ensino secundário ou de ha-
bilitação legalmente equivalente; 
b) Estudantes que tenham sido aprovados nas provas 
especialmente adequadas e destinadas a avaliar a capa-
cidade para a frequência do ensino superior dos maiores 
de 23 anos; 
c) Titulares de um diploma de especialização tecnológica, 
de um diploma de técnico superior profissional ou de um 
grau de ensino superior.
O Técnico Superior Profissional em Gerontologia é o pro-
fissional que é capaz de planificar e coordenar programas 
de educação para a saúde do idoso, monitorizar e coorde-
nar os cuidados que contribuem para o bem-estar físico 
e psicossociais prestados ao idoso, coordenar os serviços 
e gerir os espaços e equipamentos de apoio a esta popu-
lação em contexto institucional ou no apoio domiciliário.

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 
DO VALE DO AVE

VILA NOVA DE FAMALICÃO

LICENCIATURAS | MESTRADOS
ESPECIALIZAÇÕES | CTESP’S



TERMALISMO E BEM-ESTAR
CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL
Duração: 4 semestres - 120 ECTS
(Autorizado; Aguarda publicação em D.R.)

CONDIÇÕES DE ACESSO
a) Titulares de um curso de ensino secundário ou de ha-
bilitação legalmente equivalente; 
b) Estudantes que tenham sido aprovados nas provas 
especialmente adequadas e destinadas a avaliar a capa-
cidade para a frequência do ensino superior dos maiores 
de 23 anos; 
c) Titulares de um diploma de especialização tecnológica, 
de um diploma de técnico superior profissional ou de um 
grau de ensino superior.

O Técnico Superior Profissional em Termalismo e Bem-
-Estar possui um leque de alternativas diversificadas, 
relativamente ao exercício de funções, nomeadamente 
realizar atividades de forma autónoma ou integrados em 
equipas e: unidades termais; unidades hoteleiras; spa’s; 
clínicas de estética e massagem; centros de beleza; clí-
nicas de medicina natural; ginásios; e outras instituições 
que visam a promoção da saúde e do bem-estar.
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ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 
DO VALE DO SOUSA
GANDRA | PENAFIEL

LICENCIATURAS | MESTRADOS
ESPECIALIZAÇÕES | CTESP’S



RESIDÊNCIA 
UNIVERSITÁRIA

- A 50 metros do Campus Universitário da CESPU
- Quartos com internet, telefone e televisão, compostos por camas duplas, 
simples, beliches; capacidade máxima para 139 alunos / professores.
- Quartos para pessoas com mobilidade condicionada
- Bufete em cada piso
- Sala de estudo
- Sala multiusos
- Cafetaria / Restaurante
- Ginásio
- Lavandaria
- Parqueamento privativo para todos os alunos e professores

Informações:
residenciauniversitariagandra@gmail.com



FORMAÇÃO

CIÊNCIAS DENTÁRIAS  CIÊNCIAS DA SAÚDE E ENFERMAGEM

Pós-Graduações
• Acupunctura para Medicina Dentária e Dor Orofacial – 1ª Edição
• Aplicações de Laser em Medicina Dentária - 2ª Edição
• Clínica Integrada Odontopediátrica – 10º Edição
• Dentisteria Adesiva com Resinas Compostas - 3ª Edição
• Endodontia - 9ª Edição
• Implantologia Oral - 7ª Edição
• Ortodontia – 10ª Edição
• Medicina e Patologia Oral – 4ª Edição
• Ortodontia Intercetiva Odontopediátrica - 7ª Edição
• Periodontologia – 1ª Edição
• Prática Clínica de Medicina Dentária em Unidades Hospita-

lares – 1ª Edição
• Reabilitação Oral Biomimética Avançada - 7ª Edição
 
Cursos
• Curso Clínico de Dentisteria Biomimética em Dentes 

Posteriores – 1ª Edição
• Curso Clinico de Enxertos Ósseos no Seio Maxilar – 2ª Edição
• Curso de Fibrina Autóloga – 1ª Edição
• Curso de Formação em Oclusão na Prática Clínica - 3ª Edição
• Curso em “Direct & Co. in Anterior Teeth” - 3ª Edição
• Curso em “Direct & Co. in Anterior Teeth” Clínico – 1ª Edição

Executive Master
• Gestão e Administração em Saúde - 3ª Edição

Pós-Graduações
• Abordagem ao Doente Crítico - 3ª Edição
• Acupunctura Integrativa - 1ª Edição
• Cronobiologia e Medicina do Sono - 2ª Edição
• Cuidados Continuados e Paliativos – 20ª Edição
• Enfermagem de Instrumentação Cirúrgica – 9ª Edição
• Enfermagem do Trabalho - 2ª Edição
• Fisiologia e Exercício Clínico - 2ª Edição
• Fitoterapia Clínica Avançada - 1ª Edição
• Nutrição, Qualidade e Segurança Alimentar -  2ª Edição
• Radiologia de Intervenção - 1ª Edição
• Ressonância Magnética e Tomografia Computorizada - 7ª Edição
• Terapêutica Ortomolecular e Nutrição Funcional - 5ª Edição
• Terapias Naturais e Complementares – 6ª Edição
• Ultrassonografia Cardíaca – 1ª Edição
• Ultrassonografia Cardiovascular – 1ª Edição

Cursos 
• Curso de Reprocessamento de Endoscópios Digestivos e Acessórios
• Formação Avançada em Avaliação de Desempenho em Saúde
• Formação Avançada em Controlo de Gestão e Contabilidade em Saúde
• Formação Avançada em Governação e Políticas de Saúde
• Formação em Ultrassonografia Abdominal e Pélvico (Iniciação)
• Formação em Ultrassonografia Músculo-Esquelética (Iniciação)
• Formação em Ultrassonografia Abdominal e Pélvico (Aperfeiçoamento)
• Formação em Ultrassonografia Músculo-Esquelética (Aperfeiçoamento)

PÓS-GRADUAÇÕES | FORMAÇÃO AVANÇADA



“IMPROVE YOUR 
KNOWLEDGE”

AÇORESGANDRA - PAREDES

. 
BENGUELAV. N FAMALICÃO

BARCELONALISBOA

MILÃOFARO

INFORMAÇÕES E CANDIDATURAS
Rua Central de Gandra, 1317
4585-116 Gandra - Paredes

T.: 224 157 174/06
info@formacao.cespu.pt

www.cespu.pt

CIÊNCIAS PSICOLÓGICAS

CURSOS EMERGÊNCIA E TRAUMA

Pós-Graduações
• Terapia Cognitivo Comportamental (Curso Avançado) – 7ª Edição

Cursos
• Curso de Formação Avançada em Psicologia Positiva – 1ª Edição

•  ITLS Provider - International Trauma Life Support
• ITLS Military - International Trauma Life Support
• ITLS Pediatric - International Trauma Life Support
• ITLS Access - International Trauma Life Support
• ACLS - Advanced Cardiovascular Life Support
• PALS - Advanced Pediatric Life Support
• PEPP - Pediatric Education for Prehospital Professionals
• SBV - Suporte Básico de Vida
• SBV-DAE - Suporte Básico de Vida e DAE
• VMNI - Ventilação Mecânica Não Invasiva
• AVAE - Abordagem da Via Aérea na Emergência
• VIDC - Ventilação Invasiva no doente Crítico
• E-FAST - Extended Focussed Assessment with Sonography 

in Trauma

ANGOLAEUROPA




