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O corpo docente da ESSCVP é qualificado e constituído essencialmente por especialistas nas áreas
de formação, que acompanham os estudantes ao longo do seu percurso académico, quer em
ambiente académico, quer em ambiente clínico (estágio), com participação ativa e integrante do
estudante no seu processo formativo, assegurando um contexto sem barreiras entre os segmentos
académicos e profissionais.
Para além disso, a ESSCVP também proporciona, aos seus estudantes, oportunidades únicas de
voluntariado e participação na Comunidade, bem como a possibilidade de desenvolver competência
noutros países da Europa, através do Programa de Mobilidade Erasmus.

VANTAGENS DE ESTUDAR NA ESSCVP
Escola Integrada na Cruz Vermelha Portuguesa, partilhando a sua missão e valores.
Escola com mais de 65 anos de experiência na formação.
Corpo docente qualificado e especializado.

QUEM SOMOS?

Laboratórios equipados que simulam ambientes clínicos.

A Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSCVP) é uma instituição sem fins

Contacto com contextos de prática clínica desde o 1º Ano da Licenciatura.

lucrativos e de utilidade pública, integrada no Ensino Superior Politécnico. Pertencendo à Cruz

Locais de Estágio garantidos pela ESSCVP.

Vermelha Portuguesa, a história de ensino da saúde desta Escola remonta a 1948, ou seja, mais de

Oportunidades variadas de contacto com a comunidade e voluntariado.

65 anos a formar em Saúde.

Oportunidade de participar no Programa de Mobilidade ERASMUS.

Cursos com elevado teor prático.

Elevada empregabilidade nacional e internacional.
A Missão da ESSCVP é a de divulgar e evidenciar o conhecimento através das pessoas que a
procuram, de modo a que estas possam dar um contributo à sociedade com os mais elevados
padrões de excelência e de qualidade, de acordo com os princípios fundamentais da Instituição a
que orgulhosamente pertence, a Cruz Vermelha Portuguesa, integrando-os como valores na sua
gestão quotidiana.
ESSCVP é competitiva e reconhecida, a nível nacional e internacional, repercutindo-se esse facto
numa elevada empregabilidade quer em Portugal, quer fora de Portugal.

ONDE ESTAMOS?
A Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSCVP) está situada em Alcântara
(Lisboa), na Avenida de Ceuta, perto de transportes públicos e estacionamento gratuito.
A ESSCVP disponibiliza, aos seus estudantes, laboratórios e ginásios equipados e que simulam o
ambiente clínico, salas de aula com LCD, espaços de estudo individual, centro de documentação e
bases bibliográficas On-Line, reprografia, refeitório e bar com horário alargado.

Escola situada numa zona de fácil acessibilidade, quer de carro como de transportes públicos.

