PLANO DE TRABALHO – VICEPRESIDENCIA - REGIÃO EUROPA
Propuestas de actuación de su Vicepresidencia/Vocalía (indicando cuáles serían las posibles
relaciones com otras vicepresidencias/vocalias para logralas.
Objectivo: Fortalecimento da Estrutura da ALADEFE e Região EUROPA e Promoção da Imagem
Corporativa
Acções
 Envio de carta de apresentação assinada pelos responsáveis da Vice-presidência 1ª e
2º da Região Europa, às Escolas Membro;
 Reunião de trabalho com o Fórum de Ensino de Enfermagem (estrutura que agrega os
Directores/Presidentes de Escolas de Enfermagem Portuguesa) para apresentação da
ALADEFE, motivação para se tornarem membros e identificação de
problemas/questões relativamente ao Ensino/Investigação em Enfermagem que
possam ser fortalecidas com o contributo da ALADEFE; Identificação de parcerias
estratégicas a desenvolver com as Escolas de Espanha, FINE e outras Regiões da
América Latina/Escolas pertencentes à ALADEFE;
 Reunião com a Direcção do Conselho de Escuelas e Facultades de Enfermería de
Espanha, para identificação de estratégias de divulgação da ALADEFE e angariação de
novos membros, em Espanha.
 Incentivo à utilização do Logótipo nas páginas das Escolas membros em iniciativas
científicas que levam a cabo;
 Criação de Folheto Informativo sobre a ALADEFE a distribuir em grandes actividades de
Divulgação Científica e/ou Formação, organizadas na Área da Enfermagem em Portugal
e Espanha.
Indicador de resultado: n.º de novos membros
% de Portugueses e Espanhóis inscritos nas actividades da ALADEFE
Metas: 10 Escolas (5 Portuguesas + 5 Espanholas)
20 % de Portugueses e Espanhóis inscritos nas actividades ALADEFE
Objectivo: Promoção e desenvolvimento da Educação e Investigação em Enfermagem
Acções
 Organização de Formação com o Selo de Qualidade da ALADEFE
Áreas de: Pedagogia no Ensino Superior
Investigação
 Iniciar o processo com vista à criação de um Master Iberoamericano em Enfermagem,
em parceria com pelo menos uma Escola/Faculdade membro da ALADEFE, de pelo
menos 5 países.
 Realizar um estudo comparativo dos Planos de Estudos de Graduação dos Diferentes
Países e Escolas – Faculdades membros da ALADEFE
Indicador: n.º de cursos realizados;
Etapas do estudo desenvolvidas.
Meta



Realização de 2 cursos Ano;
Ter encontrado no final de 2012 os parceiros para o desenvolvimento do Master
Iberoamericano e forma de Financiamento;




Ter Plano de Estudos do Master no Final 2013;
Ter no final de 2012 o Desenho do Estudo sobre os Planos de Estudo aprovado, com a
respectiva Equipa de Investigação e financiamento mínimo para iniciar o projecto.

Objectivo: Contribuir para o Fortalecimento da revista da ALADEFE
 Incentivar os docentes das escolas membro a enviarem artigos para publicação,
através de divulgação da revista em reuniões de trabalho e projectos em que os VicePresidentes participem.
Indicador – n.º de artigos de professores de Escolas Portuguesas e Espanholas publicados na
revista
Meta: 2 por revista

Vice-Presidente 1ª - Maria da Conceição Saraiva da Silva Costa Bento – Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra
Vice-Presidente 2º - Julio Fernández Garrido - Escuela Universitaria de Enfermeria y Podología
de la Universidad de Valencia

